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در پی کسب رأی اعتماد دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی از 
مجلس شورای اسالمی، استاندار خراسان جنوبی در پیامی این 
انتصاب را تبریک گفت. متن پیام تبریک به این شرح است :

 بسمه تعالی 
جناب آقای خاوازی، وزیر محترم جهاد کشاورزی

 احتراماً ضمن تبریک میالد با سر سعادت منجی عالم بشریت، 
کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسالمی و انتصاب شایسته 
جنابعالی به عنوان مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی که نشان از 
مقبولیت تحسین برانگیز شخصیت اخالقی و علمی جنابعالی 
است را صمیمانه تبریک عرض می نمایم و ایمان راسخ دارم که 

تجارب گرانبهای شما در حوزه کشاورزی، پویایی و نشاط را در 
سال »جهش تولید« برای این عرصه به ارمغان خواهد آورد.
بدینوسیله از درگاه خداوند متعال، سربلندی و توفیق روزافزون 
شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم 
ترین قشر جامعه که همانا  به ویژه زحمتکش  ایران  شریف 

کشاورزان می باشند، مسئلت دارم.
 شایان ذکر است: کاظم خاوازی با مدرک دکترای تخصصی 
وزارت  در  دولت  پیشنهادی  گزینه  عنوان  به  کشاورزی 
جهادکشاورزی، روز چهارشنبه ۲۰ فروردین از مجلس شورای 

اسالمی رأی اعتماد گرفت.

پیام تبریک استاندار خراسان جنوبی به وزیر جهاد کشاورزی

اقتصاد کرونایی 

سال 98 با تمام سختی هایش گذشت سالی که 
گریبان  به  دست  مالی  مشکالت  با  مردم  بیشتر 
صفحه 2... بودند...    
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خوش آیند؛ مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان:

تولید ملزومات بهداشتی 
در ۳۱ کارگاه فنی و حرفه ای

 اشرفی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

۱۸۷ شکایت حوزه روابط کار در 
خراسان جنوبی به سازش منجر شد

 با مشارکت معلمین خیر انجام شد:

توزیع 600 بسته حمایتی بین دانش آموزان محروم بیرجند

خراسان  حرفه ای  و  فنی  کارگاه   ۳۱
کرونا،  شیوع  با  مبارزه  برای  جنوبی، 

ملزومات بهداشتی تولید می کنند.
حرفه ای  و  فنی  آموزش  کل  مدیر 
ابتدای شیوع ویروس  استان گفت: از 
تقاضای  افزایش  و  کشور  در  کرونا 
و  دولتی  مراکز  همکاری  با  ماسک، 
خصوصی فعال در حوزه خیاطی، تولید 
ماسک و گان در مراکز آموزش فنی و 
حرفه ای استان در هر دو بخش دولتی 

و خصوصی آغاز شد.
 ۳۱ هم اکنون  اینکه  بیان  با  خوشایند 
کارگاه با ۱9۰ نفر از مربیان، کارکنان 
و کارآموختگان مراکز آموزش فنی و 
حرفه ای در حال فعالیت هستند افزود: 
بخش  در  کارگاه   ۱۱ تعداد  این  از 
در  کارگاه   ۲۰ و  نفر   ۱۲۱ با  دولتی 
آموزشگاه های آزاد با ۶9 نفر در حوزه 
تولید ماسک، گان، ملحفه، لباس بیمار 
به  مشغول  بهداشتی  اقالم  سایر  و 

کارند.
با  همکاری  برای  گفت:  وی 
دستگاه های متولی و کادر درمانی در 
تاکنون  کرونا،  به  ابتال  از  پیشگیری 
بیش از ۲۱۴ هزار عدد ماسک و ۵۰۶ 

دست گان در کارگاه های آموزش فنی 
و حرفه ای خراسان جنوبی تولید شده 

است.
حرفه ای  و  فنی  آموزش  کل  مدیر 
این  بر  عالوه  افزود:  گفت  استان 
تولیدات، تا کنون حدود ۱۷ هزار مورد 
خدمت از جمله دوخت ملحفه، لباس، 
کاله کش دار و لباس بیمارستانی در 
استان  حرفه ای  و  فنی  کارگاه های 

انجام شده است.
تولید  اولیه  مواد  گفت:  آیند  خوش 
ملزومات بهداشتی در کارگاه های فنی 
نهاد هایی  از سوی  استان،  و حرفه ای 
درمان  و  بهداشت  شبکه  همچون 
شهرستان های استان، خیران استانی و 
و  سپاه  عالیات،  عتبات  ستاد  ملی، 

بسیج تأمین می شود.

بخشی از تولیدات بین اقشار 
مختلف به ویژه اقشار کم درآمد

 و آسیپ پذیر به صورت 
رایگان توزیع می شود

تولید  بهداشتی  ملزومات  افزود:  وی 
حرفه ای  و  فنی  کارگاه های  در  شده 
در  و  تولید  روزانه  صورت  به  استان 
اختیار ستاد مبارزه با کرونای شهر های 
استان قرار می گیرد که پس از استریل 
به  آن  بیشتر  بسته بندی،  و  شدن 
بیمارستان ها  و  درمانی  کادر  مصرف 
می رسد و بخشی از تولیدات بین اقشار 
و  درآمد  کم  اقشار  ویژه  به  مختلف 
آسیپ پذیر به صورت رایگان توزیع و 
توزیع عمومی،  برای  نیز  دیگر  بخش 

تحویل داروخانه می شود.

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
شکایات  از  مورد   ۱8۷ گفت:  خراسان جنوبی 
حوزه روابط کار طی سال گذشته در خراسان 
نتیجه  به  مستقیم  سازش  صورت  به  جنوبی 

رسید.
افراد  شناسایی  کرد:  اظهار  اشرفی  غالمرضا 
شغل  فاقد  و  درآمدی  میزان  کمترین  دارای 
ثابت برای واریز مبلغ ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان 
با سازمان هدفمندی یارانه ها است که از مرکز 

صورت می گیرد.

پیرامون کارت خرید اعتباری دو 
میلیونی هنوز ابالغیه ای نرسیده است

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
خراسان جنوبی در زمینه دریافت کارت خرید 
درآمد  فاقد  افراد  توسط  تومانی  میلیون  دو 
ثابت، بیان کرد: در این زمینه تاکنون از تهران 
ابالغیه ای به دست ما نرسیده و بعد از دریافت 
خواهیم  انجام  را  کار  دستورالعمل  و  ابالغیه 

داد.
رعایت  ضرورت  به  اشاره  با  اشرفی 
و  کار  محیط های  در  بهداشتی  پروتکل های 
گفت:  زمینه  این  در  کارگران  حقوق  حفظ 
رعایت  به  مکلف  کارگاه ها  و  کارفرمایان 
اساس  بر  بهداشتی  پروتکل های  و  برنامه ها 

مصوبات ستاد پیشگیری از کرونا هستند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر کلیه کارگرانی که 
درد،  گلو  سرفه،  تب،  نظیر  عالئمی  دارای 
سایر عالئم مشکوک هستند،  و  نفس  تنگی 

خدمات  مراکز  به  آنها  ارجاع  به  نسبت  باید 
شهرستان  هر  جغرافیایی  حوزه  در  سالمت 

اقدام شود.
برای  الزم  امکانات  به  مجهز  باید  کارگاه ها 

رعایت مؤلفه های بهداشتی باشند
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
در  باید  همچنین  کرد:  اظهار  خراسان جنوبی 
تهویه  برای  الزم  امکانات  همه  کارگاه ها 
محیط کار، شست و شوی مرتب دست ها و 

ضدعفونی کردن ابزار وجود داشته باشد.
اشرفی اظهار کرد: با شرایط خاص اقتصادی 
حاکم بر بنگاه های اقتصادی بدون شک حفظ 
روابط  بهبود  و  آرامش در واحدهای کارگری 
مهم  وظایف  از  یکی  کارفرما  و  کارگر  بین 
واحدهای مشاوره و مراجع حل اختالف بوده 
موضوع  مدیریت  به  موفق  ما  همکاران  که 

شدند.

وصول 282 دادخواست به هیأت های 
حل اختالف استان در حوزه کار

تعداد   ،۱۳98 سال  در  داد:  ادامه  وی 
دادخواست های واصله به هیأت های تشخیص 
در  و  مورد   ۵۴9 کار  روابط  حوزه  در  استان 
 ۲8۲ تعداد  استان  اختالف  حل  هیأت های 

مورد ثبت شده است.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
زمان  میانگین  کرد:  بیان  خراسان جنوبی 
در  استان  اختالف  حل  مراجع  در  نوبت دهی 
هیأت  در  و  کاری  روز  از ۱۷  کمتر  سال 98 

تشخیص کمتر از ۱۴ روز کاری بوده است.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  مدیر 
 ۱۲ گذشته  سال  طی  گفت:  خراسان جنوبی 
هزار و 8۱۱ مورد مشاوره در حوزه کار صورت 
 ۲۶۶ و  هزار  آن شش  مجموع  از  که  گرفته 
و  هزار  و شش  حضوری  مشاوره  مورد  مورد 
۵۴۵ مورد مشاوره تلفنی در حوزه روابط کار 

بوده است.
اشرفی یادآور شد: متعاقب این موضوع، ۱8۷ 
مورد از شکایات به صورت سازش مستقیم به 

نتیجه رسیده است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: به همت معلمین 
نیکوکار و خیرین نیک اندیش بیش از ۶۰۰ بسته حمایتی شامل برنج 
، پوشاک و کارت هدیه به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیون تومان بین دانش 

آموزان محروم و نیازمند شهرستان بیرجند توزیع شد.
محمدعلی واقعی در آیین توزیع این بسته های اهدایی فرهنگیان و 
خیرین اظهار کرد: در شرایط فعلی که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده است؛ باید بیش از پیش به فکر 

اقشار کم درآمد جامعه بود.
وی؛ با بیان این که شرایط فعلی یک آزمون الهی است و همه جامعه 
در کنار صبر و عمل به دستورات بهداشتی باید تمرین انفاق و همدلی 
کنند و در این برهه حساس کنونی باید بیشتر از هرزمانی مراقب سفره 
محرومان بود؛ تصریح کرد: در راستای تهیه این تعداد بسته ی حمایتی 
۳ تن برنج توسط معلمین نیکوکار و خیرین نیک اندیش تهیه و در 

اختیار اولیای دانش آموزان قرار گرفته است.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان این که فرهنگیان 
استان همیشه از پیشتازان امور خیرخواهانه بوده و بسیاری از همکاران 
ما در گمنامی بخشی ازحقوق خودرابه تامین لوازم التحریر،پوشاک و 
تغذیه دانش آموزان محروم استان اختصاص می دهند، خاطر نشان 
کرد: درروزهای پایانی سال98، قریب یک میلیاردتومان جمع آوری شد 
که به دستور استانداربخش اعظم این مبلغ صرف پوشاک دانش آموزان 
محروم شهرستان شد. واقعی، با اشاره به این نکته که تمام این اقدامات 
در راستای کاهش دغدغه های جانبی دانش آموزان است افزود: باید 
تالش کنیم ذهن دانش آموزان ما فقط بر روی امر تحصیل متمرکز 
شود لذا از همه خیران گرانقدر دعوت می کنم یاری رسان ما در این 
امر مهم بوده چرا که یقینا هرقدم خیرخواهانه در آموزش و پرورش 

باقیات الصالحات محسوب می شود.
رونمایی از پلت فرم شبکه آموزش دانش آموزی

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: نظر به ضرورت 
برقراری سریع رابطه معلم و دانش آموز در محیطی مطمئن و ارائه 
آموزش در گام نخست ایجاد محیط اختصاصی، با مدیریت و مالکیت 
وزارت متبوع در دستور کار قرار گرفت و با هماهنگی اپراتور اول ،پلت 
فرم اختصاصی آموزش و پرورش با نام جدید و اختصاری شاد )شبکه 

آموزش دانش اموزی( ایجاد و در مرحله بهره برداری قرار گرفته است.
محمد علی واقعی در نشست اعضای کمیته ی آموزش مجازی در 
شبکه اجماعی دانش آموزان استان اظهار کرد: پس از تعطیلی مدارس 
و کالسها و به منظور استقرار شبکه اجتماعی دانش آموزی، راه اندازی 
این شبکه با هدف استمرار جریان یادگیری و با رویکرد مشارکت پیام 
رسانهای داخلی دارای مجوز فعالیت از شورای عالی مجازی دنبال شد. 
وی ، برقراری محیطی اختصاصی و ایمن برای حضور معلمان و دانش 
آموزان از جنبه های اخالقی، حفظ داده ها، اطالعات و محتواهای تولید 
شده ، کیفیت این شبکه از حیث سرعت نقل و انتقال داده ها در حد 
شبکه های اجتماعی خارجی ولی بسیار ارزانتر ، پایداری این شبکه و 
پشتیبانی رایگان از آن در راستای مسئولیت اجتماعی اپراتور اول بمدت 
۱۵ سال و قابلیت اتصال نامحدود نرم افزارهای کاربردی را از ویژگی 

های بارز این پلت فرم برشمرد.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، برقراری سریع رابطه معلم 
را  آموزشی  مطالب   ی  ارائه  و  مطمئن  محیطی  در  آموز  دانش  و 
مهمترین هدف ایجاد شبکه آموزشی شاد دانست و تصریح کرد: در گام 
نخست ایجاد محیط اختصاصی، با مدیریت و مالکیت وزارت در دستور 
کار قرار گرفت و با هماهنگی اپراتور اول و تالش شبانه روزی جمع 
زیادی از متخصصین در گام اول پلت فرم اختصاصی آموزش و پرورش 
با نام جدید و اختصاری شاد )شبکه آموزش دانش اموزی( ایجاد و در 
مرحله بهره برداری قرار گرفته است. واقعی با اشاره به عملیاتی شدن 
این شبکه از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری یاد آور شد: فرصت 
همکاری دیگر عالقمندان به مشارکت در آموزش الکترونیک همچنان 
باز است. دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی، ایجاد این 
شبکه را فرصت توسعه یادگیری های الکترونیکی در تهدید شیوع 
ویروس کرونا در حوزه سالمت دانش آموزان دانست و خاطر نشان 
کرد: امیدواریم این شجره طیبه با همت کارشناسان و اقبال و همراهی 
مدیران، معلمان، دانش آموزان و خانواده ها به ثمرات بزرگتری دست 
یافته و از میوه های شیرین آن همگان بهره مند شوند. وی اضافه کرد: 
از هرگونه نوآوری و اتصال نرم  آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
افزارهای توسعه داده شده توسط بخش خصوصی و علی الخصوص 

معلمان و دانش آموزان عزیز و خالق استقبال می کند.

شناسایی ۷ مورد جدید ابتالء به 
کرونا در خراسان جنوبی

۷۰۰۲۹ ابتال و ۴۳۵۷ فوتی 
کرونا در کشور تا کنون

حضور بسیج در خط مقدم 
مقابله با ویروس کرونا

خوابگاه های دانشجویی بیرجند 
تا اطالع ثانوی به طور کامل

 تعطیل است

صدور مجوز تولید اتانول در 
استان

۱۰ اقدام اساسی برای پیشگیری 
از کرونا در محیط کار

کسب و کارهای پرریسک 
و کم ریسک کدامند؟

اخبـار کـرونایی
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سخنگویستادمدیریتبیماریکرونایخراسانجنوبی:

مهلت ۷ روزه صنوف کم خطر برای دریافت کد فعالیت
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سرمقاله

اقتصاد کرونایی 

سال 98 با تمام سختی هایش گذشت سالی که بیشتر مردم با 
مشکالت مالی دست به گریبان بودند. کاهش قدرت خرید خانوارها 
و افت تقاضای داخلی؛ کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و 
تثبیت مصنوعی قیمت ها؛  بودجه دولت؛  افزایش کسری  دولتی؛ 
نقش نهادهای حاکمیتی و خصولتی در بنگاهداری و فعالیت های 
اقتصادی؛ تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق است. البته با وجود 
دیدگاه سازمان های  توجه  قابل  و  نکته مشترک  ها،  این چالش 
اثر  یافتن  کاهش  بینی  پیش  داخلی،  و صاحب نظران  بین المللی 
تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده و به ثبات رسیدن 

و امکان خروج از رکود اقتصادی است.  
اما خسارت های اقتصادی فراگیر شدن  ویروس کرونا در ماههای 
پایانی سال نه تنها برای چین، بلکه برای کل اقتصاد جهانی بسیار 
حائز اهمیت است؛ اگرچه در برخی از کشورها این خسارت بیشتر 
و در بعضی دیگر کمتر است. برای اقتصاد ایران که با تحریم ها از 
یک سو و ورود به لیست سیاه FAT از سوی دیگر دست وپنجه 
نرم می کند؛ چه بخواهیم چه نه این تاثیر بیشتر خواهد بود. از سوی 
دیگر چین بزرگ ترین شریک تجاری ایران است، عالوه بر این، 
این پرسش مطرح است که گسترش ویروس کرونا چه اثری روی 

روند روابط اقتصادی و تجاری دو کشور دارد؟
پس از اعالم شیوع ویروس کرونا در ایران، از هفت همسایه ای که 
با ایران مرز مشترک زمینی دارند، پنج همسایه یعنی عراق، ترکیه، 
محدودیت  برای  را  تدابیری  پاکستان  و  افغانستان  ترکمنستان، 
رفت وآمد با ایران به اجرا گذاشتند که از بسته شدن مرزهای زمینی 
و هوایی تا توقف پروازها به مبدأ و مقصد ایران در نوسان بوده 
است. از آنجاکه تجارت زمینی ایران با عراق بعد از تحریم اهمیت 
بیشتری پیدا کرده است، بستن مرزها یعنی کند شدن تجارت با این 
کشور و تاثیر آن بر اقتصاد کشور. درحقیقت بسته شدن مرز این 
کشورها، جریان ورود ارز به کشور را با چالش روبه رو می کند و از 

سرعت آن می کاهد.
فعالیت های  ویروس،  این   : گویند  می  صاحبنظران  همچنین   
اقتصادی را در بخش های مختلفی که با مردم در ارتباط است، 
بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد و به فعالیت هایی نظیر »گردشگری، 
رستوران داری، ورزشگاه، سینما، مراکز خرید، برگزاری همایش ها، 
مختلف  حوزه های  در  حمل ونقل  هتل داری،  زیبایی،  سالن های 
زمینی، ریلی، هوایی« و سایر مواردی که در آنها اجتماعاتی شکل 

می گیرد، بیشتر لطمه می زند.

یک دو جین خبر

به همت بسیج دانشجویی؛
پویش رسم احسان ۱ در دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند راه اندازی شد

بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  بسیج   - دانشجو 
پویش رسم احسان ۱ را با هدف مقابله با کرونا و جمع آوری 
معیشتی  بسته های  تهیه  برای  نذورات  و  مردمی  کمک های 

راه اندازی کرد.
با  فراخوانی  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 
تهیه  برای  نذورات  و  مردمی  کمک های  آوری  جمع  هدف 

بسته های معیشتی منتشر کرد.
با  کرونا  با  مقابله  دانشجویی  پویش  قالب  در  فراخوان  این 
آن  از  هدف  و  شده  اندازی  راه   »۱ احسان  »رسم  عنوان 
شهرستان  در  نیازمند  و  دیده  آسیب  خانواده های  از  حمایت 
فراخوان  این  براساس  است.  جنوبی  خراسان  درمیان 
بسته های معیشتی شامل برنج، ماکارونی، مرغ، روغن سرخ 
و  ماسک  دستشویی،  مایع  قند،  چای،  رب،  سویا،  کردنی، 
برخی اقالم دیگر خواهد بود و مبلغ هر بسته حدود ۱۵۰ هزار 

تومان پیش بینی شده است.

بیشترین کشفیات اقالم بهداشتی
 در خراسان جنوبی دستکش است

گفت:  جنوبی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل   - ایرنا 
دستکش بیشترین میزان کشفیات اقالم بهداشتی در استان 
را از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون به خود اختصاص داده 

است.
محمدحسین اشرفی افزود: از شروع اجرای طرح ویژه نظارت 
بر عرضه اقالم بهداشتی مربوط به مقابله با کرونا )۵ اسفند 
تخلف  پرونده   ۲۶ جنوبی،  خراسان  استان  در  تاکنون   )98
شامل اختفا، احتکار و گرانفروشی تشکیل و برای رسیدگی به 

شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
پرونده   ۱۲ به  تاکنون  پرونده ها  این  مجموع  از  گفت:  وی 

رسیدگی  و برای آنها رای صادر شده است.
نیز  مورد   ۱۰ و  تبرئه  پرونده   ۲ متهمان  اینکه  بیان  با  وی 
پرداخت  به  پرونده ها  این  متخلفان  داد:  ادامه  محکوم شدند 
این،  بر  محکوم شدند عالوه  نقدی  جزای  ریال  میلیون   8۲
در  درمانی  مراکز  بین  توزیع  برای  شده  اقالم کشف  تمامی 

اختیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند قرار گرفت.
از  داشت:  اظهار  جنوبی  تعزیرات حکومتی خراسان  مدیرکل 
دادسرا  در  پرونده  پنج  شده  تشکیل  پرونده های  مجموع 
رسیدگی می شود و مابقی نیز در شعب تعزیرات حکومتی در 

حال رسیدگی است.
از  توزیعی  و  تولیدی  واحدهای  از  بازرسی  کرد:  تاکید  وی 
بهداشتی  اقالم  توزیع کننده  واحدهای  و  داروخانه ها  جمله 

کماکان در استان ادامه دارد.
هوشمند  و  اجتماعی  فاصله گذاری  طرح  اجرای  به  اشرفی 
مشترک  گشت های  فعالیت  امروز  از  گفت:  و  کرد  اشاره 
افزایش  مراکز  سایر  و  اصناف  فعالیت  درخصوص  نظارتی 
درخصوص  نظارت ها  بیشترین  کرد:  بیان  وی  می یابد. 
تعزیرات  و  کرده اند  آغاز  را  خود  فعالیت  که  است  اصنافی 
حکومتی بیشتر جنبه ارشادی و پیشگیرانه دارد چراکه آغاز به 
رعایت  و  تعهد  اخذ  ثبت نام،  به  مشروط  اصناف  کار 

پروتکل های بهداشتی است.

یک دو جین خبر

زمان بازگشایی مدارس به 
نظرستادمبارزه باکرونا بستگی دارد

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: 
ستاد  نظر  به  بستگی  مدارس  بازگشایی  موضوع 
مبارزه با کرونا دارد و ما بر مبنای اعالم این ستاد، 
آمادگی  برای همه حالت ها  تصمیم گیری کرده و 

داریم.
رونمایی از بسته آموزشی خودآموز بهاری

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: 
و  آموزشی  های  فعالیت  استمرار  منظور  به 
دانش  تحصیلی  ماندگی  عقب  جبران  و  پرورشی 
ازمحتوای  استان  عشایری  و  ابتدایی  آموزان 
صورت  دو  به  بهاری«  »خودآموز  آموزشی 

الکترونیکی و نسخه چاپی رونمایی شد.

خوابگاه های دانشجویی بیرجند 
تا اطالع ثانوی به طور کامل

 تعطیل است

دانشگاه  دانشجویی  امور  مدیریت   - دانشجو 
اطالع  تا  که  کرد  اعالم  اطالعیه ای  در  بیرجند 
ثانوی حتی امکان برداشتن وسایل ضروری مانند 
این  خوابگاه های  از  درسی  جزوات  و  کتاب 

دانشگاه امکان پذیر نیست.
در  بیرجند  دانشگاه  دانشجویی  امور  مدیریت 
لزوم  به  توجه  با  که  کرد  اعالم  اطالعیه ای 
حضور  امکان  کرونا،  بیماری  شیوع  از  پیشگیری 
دانشجویان در خوابگاه های این دانشگاه تا اطالع 

ثانوی وجود ندارد.
و  دانشجویان  حفظ سالمت  هدف  با  دستور  این 
دانشجویی  خوابگاه های  محیط  داشتن  نگه  ایمن 
موازین  رعایت  جهت  در  حداکثری  تالش  و 

بهداشتی اتخاذ شده است.
امکان  حتی  دانشجویان  اطالعیه  این  براساس 
یا  موقت  اسکان  صورت  به  خوابگاه  در  حضور 
برداشتن وسایل ضروری مانند کتاب ها و جزوات 

درسی را نخواهند داشت.

ذبح گاو برای از بین رفتن ویروس 
منحوس کرونا در حاجی آباد

شهید  جهادی  گروه   - خبرنگاران  باشگاه 
خراسان  استان  حاجی آباد  شهر  در  محمدی 
منحوس  ویروس  رفتن  بین  از  برای  جنوبی 

کرونا یک گاو قربانی کردند.

۷۰۰۲۹ ابتال و ۴۳۵۷ فوتی 
کرونا در کشور تا کنون

شناسایی  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی   - ایسنا 
۱8۳۷ مورد جدید ابتال به کرونا در کشور طی ۲۴ 

ساعت گذشته خبر داد.
فروردین   ۲۳  ( تا  گفت:  جهانپور  کیانوش  دکتر 
تشخیصی  قطعی  معیارهای  اساس  بر  و   )۱۳99
کشور  در  کووید۱9  به  مبتال  جدید  بیمار   ۱8۳۷

شناسایی شد.
وی افزود: با احتساب موارد جدید، مجموع بیماران 

کووید۱9 در کشور به ۷۰ هزار و ۲9 نفر رسید.
به گفته جهانپور، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۱۲۵ 
بیمار کووید ۱9 جان خود را از دست دادند و در 
مجموع تاکنون۴۳۵۷ نفر از بیماران، جان خود را از 

دست داده اند و دیگر در بین ما نیستند.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه روند 
بهبود یافتگان سرعت باالیی گرفته و تا کنون ۴۱ 
هزار و 9۴۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص 

شده اند.
وی افزود:  ۳98۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱9 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 

دارند.
جهانپور گفت: تاکنون ۲۵۱ هزار و ۷۰۳ آزمایش 

تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده است.

کرونا

نکات بهداشتی

حضور 
بسیج

موارد 
جدید 
کرونا

 طرح فاصله گذاری هوشمند از ۲۳ فروردین 
در خراسان جنوبی اجرا می شود

طرح  ماه  فروردین   ۲۳
هوشمند  گذاری  فاصله 
استانها  دیگر  با  همزمان 
در خراسان جنوبی اجرا می شود که در 
این طرح مشاغل به دو دسته پر خطر 
وبرخی  می شوند  تقسیم  خطر  وکم 
مشاغل می توانند فعالیت کنند و برخی 

همچنان باید تعطیل باشند.
به گزارش تسنیم،  بعد از انتشار ویروس 
کرونا در کشور، و با آمدن نوروز بیشتر 
قطع  راستای  در  اصناف  و  مشاغل 
زنجیره کرونا ویروس تعطیل شدند و از 
طرح  ایران  در  ماه  فروردین  هشتم 
اجرا  تاکنون  اجتماعی  گذاری  فاصله 
ماه طرح  فروردین  از ۲۳  و  شده است 
فاصله گذاری هوشمند در استان ها  نیز 
آغاز شده و بر این اساس طرح مشاغل 
به دو دسته پر ریسک و کم ریسک یا پر 
خطر وکم خطر طبقه بندی می شود، در 
این راستا اجازه فعالیت بر برخی اصناف 

داده وبرخی اصناف همچنان در وضعیت 
تعطیلی خواهند بود.

بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون 
گفت: طرح فاصله گذاری هوشمند که از 
روز شنبه ۲۳ فروردین در استان ها آغاز 
می شود و براساس این طرح مشاغل به 
یا  ریسک  کم  و  پرریسک  دسته  دو 
و  شدند  طبقه بندی  کم خطر  و  پرخطر 
فعالیت  اجازه  پرخطر همچنان  مشاغل 

ندارند.
مهدی زاده افزود: فروشگاه های بزرگ 
و  موادغذایی  که  فروشگاه هایی  جز  به 
مواد شوینده را عرضه می کنند، پاساژها 
و مجتمع های تجاری، بازارهای مرکزی 
های  آموزشگاه   نمایشگاه ها،  سقف دار، 
فروشی،  اغذیه   رستوران ها،  رانندگی، 
مراکزبازی،  فست فود،  و  طباخی 
تفریحی، گیم نت، باشگاه های ورزشی و 
استخر،  و  سونا  بدن سازی،گرمابه، 
و  آرایشگاه ها  پذیرایی،  تاالرهای 

خانه ها،  قهوه  زیبایی،  سالن های 
چای خانه و کافی شاپ که باعث تجمع 
افراد می شود همچنان باید تعطیل است.

وی بیان کرد: سایر مشاغل مشروط به 
چند شرط می توانند فعالیت خود را از روز 
طرح  چارچوب  در  فروردین   ۲۳ شنبه 
و  کنند  آغاز  هوشمند  گذاری  فاصله 
که  است  این  نکته  نخستین 
دستورالعمل ها و موازینی که برای این 
اختیارشان  در  و  شده  طراحی  مشاغل 
قرار می گیرد را در مورد فاصله گذاری 

حتما باید رعایت کنند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  با 
بیان اینکه  اصناف باید از )جمعه( ۲۲ 
فروردین باید به سامانه وزارت بهداشت، 
و  مراجعه  پزشکی  آموزش  و  درمان 
بیان  کنند  ثبت  را  اطالعات  یکسری 
داشت: باید تضمین داده شود که با مورد 
مثبت تماس یا مسافرت به نقطه آلوده 
نداشتند و خودشان هم عالمتی ندارند 

در این صورت گواهی صادر می شود که 
باید پرینت گرفته و در محل کسب در 

معرض دید عموم نصب شود.
مهدیزاده با بیان اینکه بازرسان ما از روز 
شنبه در سراسر استان فعال خواهند بود 
و با همکاری سایر دستگاه ها بازرسی و 
انجام  مشاغل  و  صنوف  بر  نظارت 
سامانه  از  که  گواهی  افزود:  می شود. 
تعهدی  می شود  بهداشت صادر  وزارت 
مشاغل  و  صنوف  صاحبان  که  است 
مورد مثبت کرونا یا تماس با مورد مثبت 
در  باید  حتما  گواهی  این  و  نداشتند 
موازین  سایر  و  گیرد  قرار  دید  معرض 
ما  بازرسان  طریق  از  هم  بهداشتی 

کنترل می شود.
به  مبتال  آمار  آخرین  به  اشاره  با  وی 
گفت:از  گذشته  شب  تا  ویروس  کرونا 
تعداد ۴۴ آزمایش انجام شده، ۲۵ مورد 
جدید مبتال به کرونا شناسایی شد که 

۱۳مورد بستری و۱۲مورد سرپایی اند.

مهدیزاده با بیان اینکه از تعداد ۳9۷ نفر 
مبتالیان در استان تا کنون ۴۴بیمار در 
بیمارستان بستری، ۳۱8 مورد ترخیص 
هزارو۳۱مورد  وتست  مداوا  وسرپایی 
منفی شدند افزود: تا کنون ۲۲۷ هزار و 
پرسنل  توسط  استان  از  خانواده   99۴
معادل  که  شدند  غربالگری  بهداشتی 

9۴.۴ درصد خانوارهای استان است.
وی بیان کرد: همچنین تعداد 8۲ هزار 
از طریق سامانه خوداظهاری  نفر   ۲۷۲
ثبت نام کرده اند و  تاکنون ۶۶۲۲۰ نفر 
در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا 
مبتال شده اند و با فوت ۱۱۷ نفر در ۲۴ 
باختگان  جان  تعداد  گذشته،  ساعت 
ناشی از این ویروس در کشور به ۴۱۱۰ 

نفر رسید.

شناسایی ۷ مورد جدید ابتالء به کرونا در خراسان جنوبی

رعایت نکات بهداشتی در تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع

حضور بسیج در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا

صدا و سیما - با 
شناسایی ۷ مورد 
به  ابتالء  جدید 
بیماری کرونا در 
گذشته،  روز 
تعداد مبتالیان در این استان به 

۴۱۵ رسیدند.
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
پزشکی بیرجند گفت: این تعداد 
در ۶۱ مورد آزمایش انجام شده، 
شناسایی شدند که با احتساب این 
به  مبتالیان  جدید،  مورد  هفت 
 ۴۱۵ به  استان  در  بیماری  این 

افزود:  زاده  مهدی  رسیدند. 
نفر  یک  مدت  این  در  همچنین 
نیز در اثر این بیماری فوت کرد.

و  هزار  آزمایش  به  اشاره  با  وی 
استان  در  تاکنون  مورد   ۵۳9
و ۱۲۴  هزار  تعداد  این  از  گفت: 
مورد جواب تستشان منفی و ۴۱۵ 

مورد مثبت بوده است.
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
میان  از  افزود:  بیرجند  پزشکی 
مبتالیان، ۳۴۴ نفر بهبودیافته واز 
 ۳۳ و  شدند  مرخص  بیمارستان 
بیمارستان ها  در  همچنان  نفر 

بستری اند که حال ۱۲ نفر آنان 
وخیم است.

مهدی زاده همچنین تعداد جان 
تاکنون  را  بیماری  این  باختگان 

۳8 مورد اعالم کرد.
وی با اشاره به طرح غربالگری 
و  ۷۵۷ هزار  تاکنون  نیز گفت: 
درصد   9۰.۴۳ معادل  نفر   9۰۲
خانوار   ۴8۷ و  هزار   ۲۲8 و 
غربالگری  درصد   9۵.۳ معادل 
و  هزار   8۴ همچنین  و  شدند 
سالمت  سامانه  در  نفر   ۱۰۰

خود را اظهار کردند.

ایمنی  رییس 
و  بهداشت 

محیط زیست منطقه از تاسیسات سیلندر 
پرکنی گاز مایع در خصوص رعایت نکات 

بهداشتی مقابله با ویروس کرونا بازدید 
کرد. رییس HSE منطقه  گفت: طی 
بازدید صورت گرفته با مسئول گاز مایع از 
تأسیسات سیلندرپرکنی گاز مایع بوتان 
اقدامات  بیرجند  گاز  پرسی  ایران  و  گاز 
الزم در خصوص پیشگیری از شیوع  و 
انتشار بیماری کرونا در تأسیسات به شرح 
ذیل صورت می پذیرد. ۱- تهیه محلول 
برای  دست  و  سطوح  گندزدایی  های 

استفاده پرسنل مربوطه
دستکش  و  ماسک  توزیع  و  تهیه   -۲

های مناسب برای پرسنل مربوطه
۳- گندزدایی سیلندرهای گاز مایع در 
هر دو تأسیسات یادشده در حال انجام 
گاز  تاسیسات  در  بطوریکه  باشد  می 

با  و  مرحله  اولین  در  گاز  بوتان  مایع 
سیلندرهای  حامل  خودروهای  ورود 
از  استفاده  وسیله  به  مایع  گاز  خالی 
محلول  پاشش  و  کارواش  سیستم 
وایتکس و آب به نسبت مناسب کلیه 
سیلندرهای خالی مورد گندزدایی قرار 
گرفته و بعد از تخلیه سیلندرهای خالی 
تاسیسات  سکوی  روی  آن  استقرار  و 
مرحله دوم گندزدایی با محلول یادشده 
پر  از  بعد  افزود:  کشوری  شد.  انجام 
محل  در  گازمایع  سیلندرهای  نمودن 
عبور از حوضچه تست سیلندرهای نیر 
در  سیلندر  کل  مرحله  سومین  برای 
و  ور  غوطه  وایتکس  و  آب  محلول 
عملیات گندزدایی انجام می شود که با 

نوار نقاله برای بارگیری وارد خودروهای 
و  شهر  سطح  در  توزیع  برای  مربوطه 

روستاها می گردد. 
رییس ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
تاسیسات  در  همچنین  افزورد:  منطقه 
سیلندر پرکنی ایران پرسی گاز بیرجند 
در مرحله ورود سیلندر ها بر روی چرخ 
دستگاه  از  استفاده  با  موجود  دستی 
عملیات  موجود  دستی  پاش  محلول 
گندزدایی با محلول آب و وایتکس به 
نسبت مناسب انجام و برای سیلندرهای 
ورودی به تاسیسات با خودروی مربوطه 
نیز در محل تخلیه سیلندرهای و روی 
گندزدایی  عملیات  موجود  نقاله  نوار 

انجام می گردد.

 - خبرنگاران  باشگاه 
بسیج  سازمان  مسئول 
اصناف سپاه انصارالرضا 
گفت:  جنوبی  خراسان 
ویروس  ورود  ابتدای  از  سازمان  این 
کرونا به تهیه بسته های بهداشتی اقدام 

کرده است.
حیدری، گفت: چندین کارگاه برای تولید 
و  جهادی  گروه های  کمک  با  ماسک 
شده  اندازی  راه  خیاطی  تولیدی های 

است.
حیدری با بیان اینکه تاکنون با کمک 
خیرین در روستا ها و مناطق محروم ۳۰ 
توزیع  افزود:  شده  توزیع  ماسک  هزار 
برای  اقالم ضدعفونی کننده بهداشتی 
واحد های صنفی و میادین میوه و تره بار 

به طور مستمر انجام می شود.
سپاه  اصناف  بسیج  سازمان  مسئول 
انصارالرضا خراسان جنوبی تصریح کرد: 
 ۱۰۰ بین  معیشتی  بسته  تاکنون۱۰۰ 
ویروس  شیوع  از  متضرر  صنفی  واحد 
کرونا توزیع شده که ارزش آن بالغ بر 

۵۰۰ میلیون تومان بوده است.
او با بیان اینکه سازمان بسیج اصناف از 
ابتدا به اتحادیه خیاطان و پوشاک برای 
 ۵۰ افزود:  داده  فراخوان  ماسک  تولید 
واحد تولیدی اعالم آمادگی کرده و خط 
تولید خود را به تولید ماسک اختصاص 
داده اند. حیدری گفت: یکی از اقدامات 

با  با مالکان در رابطه  سازمان صحبت 
اجاره بهای اسفند ماه و فروردین ماه و 
صنوف  چک های  وصول  همچنین 
متضرر بوده است. مسئول سازمان بسیج 
اصناف سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی 
به طور  از صنوف  برخی  اینکه  بیان  با 
خیرخواهانه ای  کمک های  خودجوش 

انجام داده اند عنوان کرد : میوه و تره بار 
یکی از این صنوف است که برای کادر 
را  نیاز  مورد  اقالم  بیماران  و  درمانی 
فراهم کرده است. او با اشاره به اینکه 
این سازمان در جهت بخشودگی مالیاتی 
از شیوع ویروس کرونا  صنف هایی که 
متضرر شده اند نیز اقداماتی انجام داده 

گذشته  ماه  سه  طول  در  گفت:  است. 
بسیج  مجموعه  از  بازرگانی  اتاق  یک 
در  اقتصادی  فعاالن  و  تجار  تخصصی 
استان ایجاد شده است. حیدری عنوان 
اقتصادی  فعاالن  و  تجار  این  کرد: 
کاال های  تامین  جهت  در  را  اقداماتی 
پزشکی و مواد ضد عفونی کننده برای 
کادر درمان استان و شهرستان ها انجام 
داده اند. مسئول سازمان بسیج اصناف 
سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی تصریح 
کرد: اتاق  بازرگانی همچنین مسئولیت 
مواد  رایگان  توزیع  و  تامین  تهیه، 
ضدعفونی کننده را در مناطق محروم و 

شهرستان ها بر عهده داشته است.
او اظهارکرد: این اتاق بازرگانی تاکنون 
یک تن مواد ضدعفونی کننده رایگان را 
در اختیار گروه های جهادی مشغول در 

حوزه کرونا گذاشته است.
حیدری گفت: فعاالن در اتاق بازرگانی 
تاکنون چهار محموله تجهیزات پزشکی 
مورد نیاز پزشکان و کادر درمان استان 

را فراهم کرده اند.
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اقتصاد و توسعه قیمت سکه و ارز 
در بازار خرسان جنوبی

سکه امامی
نیم سکه  
ربع سکه  

هر گرم طالی 18 عیار

 6,500,000  
3,200,000
1,880,000
646,380

15,600
17,000
19,300        
4,280

دالر
یورو
پوند  
درهم

 ins tagram.com/zaferannews    2020 سال چهارم / 636 / یکشنبه 24 فروردین 1399 / 18 شعبان 1441 / 12 آوریل    

صدور مجوز تولید اتانول در استان

 

تولید  موقت  مجوز 
اتانول در استان خراسان 
جنوبی از سوی معاونت 
غذا و دارو دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند صادر شد.
به  و  ویروس  کرونا  شیوع  به  توجه  با 
و  مقابله ای  اقدامات  انجام  منظور 

پیشگیرانه و با توجه به تفویض اختیار 
و  غذا  سازمان  سوی  از  گرفته  صورت 
اتانول  تولید  موقت  مجوز  اولین  دارو 
)الکل سفید یا الکل طبی( در استان از 
سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند صادر شد.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
نیاز  و  کنونی  شرایط  در  گفت:  بیرجند 
کشور به الکل یکی از واحدهای تولید 

عرقیات گیاهی استان واقع در شهرستان 
قاینات با تغییر در خط تولید خود موفق 

به تولید اتانول شد.
آهنی افزود: معاونت غذا و دارو پس از 
نمونه برداری و انجام آزمایشات الزم و 
اطمینان از سالمت محصول تولیدی و 
الزم  استانداردهای  حداقل  بودن  دارا 
موقت  مجوز  تولیدی  واحد  این  برای 

تولید اتانول صادر کرد.

ایرنا - اقدام جهادی و فراگیر برای تقویت 
زیرساخت ها، رفع محرومیت و اشتغالزایی 
در خراسان جنوبی سبب شد نرخ بیکاری 
این استان در زمستان ۹۸ مانند فصل پاییز 

در پایین ترین رده کشور قرار گیرد.
موضوع های  جمله  از  بیکاری  و  اشتغال 
اساسی اقتصاد هر کشور یا منطقه است به 
گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری 
به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی 
استان  بیکاری  نرخ  می شود.  تلقی  جوامع 
 ۹۶ سال  پایان  تا  جنوبی  خراسان  مرزی 
اینکه  تا  بود  دورقمی  ساله  همه   )۱۱.۷(

باالخره سال ۹۷ تک رقمی شده و به ۸.۴ 
درصد رسید اما این رقم همچنان مردم و 
مسووالن دستگاه های اجرایی را راضی نکرد 
در  استان  اشتغال  توسعه  سند  تدوین  لذا 
اوایل  رو  از همین  گرفت.  قرار  کار  دستور 
دستگاه های  استاندار  دستور  به   ۹۸ سال 
که  شدند  موظف  اقتصادی  پیشران 
بلند  برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و 
مدتی را برای بهبود وضع اشتغال در پیش 
گیرند. نرخ بیکاری استان در پاییز ۹۸ نسبت 
به مدت مشابه سال قبل با سه درصد کاهش 

از ۸.۴ به ۵.۴ درصد رسید.

منطقه  در  وحش   بره  دو   - سیما  و  صدا 
حفاظت شده ی باقران بیرجند توسط مردم، 
پیدا و به فعال محیط زیست تحویل داده شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
گفت: این دو بره وحش پس از پیدا شدن 
به فعال محیط زیست در روستای چاه دراز 
نهبندان برای نگهداری تحویل داده شدند.

در  ولد  و  زاد  مطلوب  شرایط  به  مستقیم 
فصل بهار و آغاز زایمان میش ها و بز های 
و  کرد  اشاره  استان  در  آبستن  وحشی 
در  ها  وحش  بره  رویت  احتمال  گفت: 
فصل  این  در  محیطی  زیست  مناطق  

بسیار زیاد است.
وی گفت: میش ها و بز های والد با دیدن 
انسان ها و صیادان طبیعی از جمله گرگ 
ها، بره های خود را به مکانی امن برده و 
آنجا  به  دوباره  منطقه  شدن  امن  از  پس 
بومی  اهالی  از  بنابراین  می کنند،  رجوع 
درخواست  دوستان  طبیعت  و  مناطق 
می شود با مشاهده این بره وحش ها نسبت 

به جابجایی آن ها اقدام نکنند. 
مستقیم افزود: خراسان جنوبی از نظر تنوع 
ژنتیکی و زیستی از وضعیت بسیار مطلوبی 

برخوردار است.

مدیرکل 
فرودگاه 
هاي خراسان جنوبي، تصویب و شروع پروژه 
طرح توسعه ترمینال داخلي فرودگاه بیرجند 
را یکي از مهمترین اقدامات این فرودگاه در 
سال ۹۸ عنوان کرد. عظیم طهماسبی با بیان 
اینکه فرودگاه بیرجند در شمال شرقی شهر 
تنها فرودگاه تجاري  قرار گرفته و  بیرجند 
استان خراسان جنوبی محسوب می شود؛ 
گفت: این فرودگاه از سال ۱3۱2 به عنوان 
موقعیت  دلیل  به  کشور  فرودگاه  سومین 
راهبردي و مهم شهر بیرجند در شرق کشور 

در زمینی به مساحت ۱۵0 هکتار تاسیس 
باند  دو  دارای  بیرجند  فرودگاه  اکنون  شد. 
 NDB، ناوبری  های  سیستم  پروازی، 
 PAPI ،روشنایی باند ، DME و VOR
سرویس  پروازها  به  که  است   SALS و 
تقرب نیز ارایه می کند. فرودگاه دارای سطح 
ایمنی و آتش نشانی ۶  است که می تواند به 
سطح ۷ و ۸ نیز ارتقا یابد. وی در پایان عنوان 
کرد: از ابتدای فروردین تا پایان بهمن سال 
پرواز   ۴۹0 و  ورودی  پرواز   ۴۹0 گذشته 
خراسان  استان  های  فرودگاه  در  خروجی 

جنوبی انجام شده است.

خراسان جنوبی پیشتاز 
کاهش نرخ بیکاری در کشور

نجات جان دو بره وحش  
در منطقه حفاظت شده باقران

مهمترین پروژه سال 98 فرودگاه 
بیرجند؛ آغاز توسعه ترمینال داخلي

زعفران - خاتمی

زعفران - غفرانی

زعفران - مرغوب

یادداشت

مهلت 7 روزه صنوف کم خطر 
برای دریافت کد فعالیت در استان

کرونای  بیماری  مدیریت  ستاد  - سخنگوی  ایسنا 
خطر  کم  اصناف  روزه   ۷ مهلت  از  خراسان جنوبی 
بهداشت و  به سایت سالمت وزارت  برای مراجعه 

دریافت کد فعالیت خبر داد.
ناصر خوش خبر، به رسانه های استان اظهار کرد: بر 
اجتماعی،  فاصله گذاری  طرح  سیاست های  اساس 
ماه  فروردین   23 شنبه  روز  از  خطر  کم  اصناف 

می توانند فعالیت خود را از سر بگیرند.
کرونای  بیماری  مدیریت  ستاد  سخنگوی 
دوباره  فعالیت  شرط  کرد:  بیان  خراسان جنوبی 
از  فعالیت  کد  دریافت  خطر،  کم  واحدهای صنفی 
سایت سالمت وزارت بهداشت است. وی ادامه داد: 
برای شروع فعالیت دوباره مشاغل کم خطر در طرح 
فاصله گذاری هوشمند، تمامی واحدهای صنفی باید 
دریافت  برای   salamat.gov.ir سامانه  در 
دستورالعمل سالمت محیط کار، شاغلین، مشتریان 
و تأیید تعهدنامه به صورت الکترونیکی ثبت نام کنند.

تعیین یک محصول صنایع دستی
 به عنوان خوشه کسب و کار

 در هر شهرستان

صدا و سیما - برای ایجاد جهش تولید در صنایع 
یک  شهرستان  هر  در  جنوبی،  خراسان  دستی 

محصول به عنوان خوشه کسب و کار تعیین شد.
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون 
صنایع دستی و گردشگری استان گفت: در این طرح 
در هر شهرستان به صورت پایلوت، یک یا دو رشته 
به عنوان خوشه کسب و کار،  فعال صنایع دستی 
تعیین و شهرستان مورد نظر به عنوان پایگاه حمایتی 

این رشته ها در استان انتخاب می شود.
عباس زاده افزود: با انتخاب هر شهرستان به عنوان 
پایگاه حمایتی یک رشته صنایع دستی در استان، 
آموزش،  اشتغال،  تولید،  جمله  از  مباحث  تمامی 
نظر  زیر  رشته  آن  محصوالت  فروش  و  بازاریابی 
همان شهرستان انجام می شود. وی گفت: بر اساس 
این طرح، رشته حوله بافی سنتی برای شهرستان 
بیرجند، مله بافی برای شهرستان خوسف، برک بافی 
زیرکوه، ظروف  برای  سوزنی  گلیم  سربیشه،  برای 
مسی و پخل بافی برای طبس، جاجیم بافی و سفره 
برای  شتر  پشم  با  بافی  برک  قاین،  برای  آردی 
بشرویه، سوزن دوزی بلوچ و گلیم و قالیچه برای 
درمیان، چادرشب بافی و گوهر سنگ برای سرایان، 
سفال و سرامیک برای شهرستان فردوس و سیاه 
چادر بافی برای شهرستان نهبندان به عنوان خوشه 

کسب و کار تعیین شده است.

توزیع سبد غذایی
 بین نیازمندان روستای طارق

باشگاه خبرنگاران - روحانی روستای طارق گفت: در 
راستای لبیک به بیانات رهبر معظم انقالب توزیع 
توزیع سبد غذایی بین نیازمندان روستای طارق در 

دستور کار قرار داده ایم.
طارق  روستای  روحانی  صادقیان  االسالم  حجت 
معظم  رهبر  بیانات  به  لبیک  راستای  در   : گفت 
انقالب که فرمودند رزمایش کمک به فقرا و قشر 
آسیب پذیر جامعه راه بیفتد و کمک مومنانه گسترش 
پیدا کند، با کمک خیرین تالش کردیم سبد غذایی 
با  اینکه  به  با اشاره  او  بین محرومان توزیع کنیم. 
کمک خیرین ۱۸2 کیسه برنج  به ارزش تقریبا ۱3 
میلیون تومان  تهیه شد، افزود: همچنین ۴0 سبد 
غذایی شامل ماکارانی و سویا و رب و روغن و لپه  
به مبلغ یک میلیون و ششصد هزارتومان تهیه و بین 

نیازمندان روستای طارق توزیع شد.

برچیده شدن سیستم های گرمایشی 
ناایمن از مدارس خراسان جنوبی

فارس - سرپرست نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراسان جنوبی گفت: با حذف سیستم های گرمایشی 
ناایمن از یک هزار کالس درس باقی مانده در استان 
امید است جشن حذف بخاری های غیر استاندارد را 
برگزار  خراسان جنوبی  در  سرما  فصل  آغاز  از  قبل 

کنیم.
آموزشی  پروژه های  از  بازدید  در  چاوشان  محمد 
شهرستان قاین، اظهار داشت: برای ساخت و توسعه 
سازه ها،  مرمت  و  بهسازی  آموزشی،  فضاهای 
ارتقا  توسعه  و  گرمایشی  فضاهای  استانداردسازی 
وظایف  جمله  از  که  مردمی  مشارکت های  جایگاه 
برنامه های  بوده  مدارس  نوسازی  اداره کل  جاری 
مدون داشته ایم.وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۸۶ 
کالس درس در استان به بهره برداری رسید و تالش 
می شود امسال با پیگیری در شهرستان های مرزی 
بیش از 200 کالس درس را احداث و به بهره برداری 
برسد، افزود: تأمین تجهیزات جرو نیازهای اولویت دار 
ما است که امسال تالش می شود با کمک خیرین 
را  آموزشی  تجهیزات کمک  راستای  در  مشکالت 

برطرف کنیم.
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سرپرست 
تالش  و  پیگیری ها  کرد:  مطرح  خراسان جنوبی 
سازی  استاندارد  به  منجر  خراسان جنوبی  استاندار 
سیستم های گرمایشی بیش از ۸۶ درصد کالس های 

فاقد سیستم های گرمایشی شد.

اخبار کوتاه

کرونا و بازاندیشی 
در عرصه های مختلف زندگی

زمان زیادی از درگیری جهان با ویروس کرونا نمی گذرد هم اکنون 
تعداد زیادی از کشوهای جهان درگیر ویروس کرونا هستند اما هر 
بیماری و مشکل و معضل اجتماعی که بروز می کند ما را نسبت به 
رفتارهای اجتماعی و فردی زندگی مان دچار بازاندیشی و تفکر 

می کند.
این بازاندیشی سطح روابط فردی ما تا روابط بین الملل جامعه ای 

که در آن زندگی می کنیم را شامل می شود.
مختلف  اجتماعی  نقش های  از  شبکه ای  دارای  جامعه  در  افراد 
هستند که بنا به موقعیت های اجتماعی گوناگون ملزم به رعایت 
تکالیف و انتظارات این نقش ها در حد منزلت اجتماعی خویش 

می باشند.
شیوع بیماری کرونا با بازاندیشی در حوزه روابط فردی ما را بر آن 
داشت که در باورها و رفتارهای فردی مان بازنگری و تغییر ایجاد 
کنیم از آن جمله رعایت بیشتر بهداشت فردی نسبت به گذشته و 
نحوه تعامل با جهان اجتماعی خویش است که در کمتر از چند 

هفته نوع رعایت رفتارهای ما دچار تغییرات اساسی گشت.
به گونه ای که بسیاری از افراد جامعه در برابر این تغییرات مقاومت 
می کنند از آن جمله می توان به سفرهای مختلف افراد پرداخت و 
موازین  رعایت  به  اجتماعی  گروه های  از  برخی  توجه  عدم  یا 
بهداشت فردی برای بیماری که بیش از مراقبت فردی نیازمند 

مسئولیت اجتماعی در برابر سالمت دیگران است.
بسیاری از اصناف، پیشه ها و حرف بر مبنای تغییرات جدید رفتار 
خود را تغییر دادند این به معنای پویایی جهان اجتماعی و نو شدن 
همه جانبه آن است. صحبت در مورد تغییرات ایجاد شده مفید و 
مثبت در جامعه اجتماعی بر اثر این شیوع شاید هنوز زود و نیازمند 
مواجه شده  آن  با  جامعه  تاکنون  آنچه  اما  باشد  بیشتری  زمان 
شکل گیری همدلی اجتماعی و همراهی گروه های مردمی برای 

محافظت از همنوعان و حفظ سالمت دیگران است.
از طرفی رفتارهای هیجانی که امروز در بسیاری از فروشگاه ها و 
مراکز خرید در آمریکا و اروپا نیز شاهد آن هستیم در ایران هم با 
شرایط  این  از  افرادی  متاسفانه  و  رفت  پیش  کمتر  شدت 
سوء استفاده های زیادی کردند که می توان به احتکار تجهیزات 
پزشکی و فروش الکل تقلبی یاد کرد، اژدها انسان آزاده را آزرده 

خاطر می سازد.
بسیاری از ویژگی های فرهنگی در جامعه از مناسک اجتماعی تا 
دید و بازدیدها، دورهمی های خانوادگی و دوستانه با شیوع این 
ویروس جای خود را از فضای حقیقی به فضای مجازی داد هرچند 
در کنار این انتقال بخشی از استرس بیماری نیز و یا بهتر بگویم 

توهم بیماری به افراد منتقل شد.
همان  یا  ویروس  قطع  اولیه  اصول  رعایت  این ها  کنار  در 
خودقرنطینگی، بازنگری در تعامالت و افراد در خانواده را نیز میسر 
ساخته است بدین منظور که اگرچه حضور بسیاری از افراد در خانه 
و خانواده با تعطیلی مراکز آموزشی با حضور کودکان و نوجوانان در 
خانواده بیشتر شده است به همان نسبت نیز ترس ها و استرس های 
اجتماعی این بیماری در کنار کالفگی از زندگی روزمره فضای 

بسیاری از خانواده ها را متشنج ساخته است.
ضرورتی که سالهاست جامعه شناسی در ایران به آن اشاره دارد 
یعنی گفتگوی همگانی و آموزش مهارت گفتگو در کنار سواد 

رسانه ای در خانواده نیاز مبرم جامعه امروز ایران است.
در این فضا تحمل یکدیگر علیرغم وجود چالش ها و مشکالت 
متعدد اقتصادی که از جمله بیشتر کسب و کارهای خرد و طبقات 
متوسط جامعه را تحت الشعاع خود قرار داده است یک ضرورت 
اجتماعی است که در طی سالیان گذشته جامعه شناسان تحت 
عنوان تاب آوری اجتماعی بارها و بارها به آن اشاره و ضرورت آن 

را برای جامعه تشریح کرده اند.
آنچه گفته شد بیشتر سطح خرد و میانه جامعه را مورد سنجش و 
بررسی قرار داده است اما واقعیت اجتماعی در سطح کالن توجه 
بیشتر اعتماد اجتماعی از دست رفته ای است که امروزه جامعه بیش 

از بیش به آن نیازمند است.
 اعتماد اجتماعی به واسطه خبرهای ضد و نقیضی که همواره از 
بخش های مختلف جامعه منتقل شده به نوعی باعث ایجاد فاصله 
اجتماعی بین مردم و دولت شده است عبور از این بحران با توجه 
به وسعت و گستردگی آن نیازمند همدلی ملی، اجتماعی و همه 

گروه های اجتماعی است تا بتوانیم بر این بیماری فائق آییم.
در  رفتارهای هیجانی  احیا شود  اجتماعی  اعتماد  این  اگر  شاید 
سطوح مختلف اجتماعی را کمتر شاهد باشیم و بتوانیم امنیت روانی 

جامعه را با شکل گیری این اعتماد ارتقا بخشیم.
کرونا علی رغم تهدید بزرگ بودن برای سالمتی فرصتی است 
برای بازنگری در رفتارهای فردی و اجتماعی ما در سطوح مختلف 
از فرد و خانواده گرفته تا جامعه به امید اینکه بتوانیم از این تهدید 
بزرگ فرصت های بی بدیلی برای ترمیم سرمایه اجتماعی فراهم 
آوریم و با همدلی و همبستگی اجتماعی که ویژگی خاص جامعه 

ایرانی است از این بحران عبور کنیم.

محمدعلی طالبی

مدیریت 
کرنا

اختصاص 
اعتبار

تولید 
اتانول

استاندار خراسان جنوبی در ستاد استانی مدیریت کرونا:

فعالیت مجدد واحدهای صنفی به معنای پایان کرونا نیست
استاندار   - ایسنا 
گفت:  خراسان جنوبی 
مجدد  فعالیت  مردم 
واحدهای صنفی را به 

معنای پایان کرونا تلقی نکنند.
محمدصادق معتمدیان در ستاد استانی 
واحدهای صنفی  کرونا گفت:  مدیریت 
مجاز به بازگشایی، موظفند ظرف مدت 
سایت  به  مراجعه  با  هفته  یک 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، ضمن ثبت نام در این 
گواهی  دریافت  به  نسبت  درگاه، 
سالمت، بارکد مربوطه و نصب آن در 

محل کسب اقدام کنند.
در  بیان کرد:  خراسان جنوبی  استاندار 
طرح  سیاست های  اجرای  راستای 
فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، بخشی 
شنبه 23  تاریخ  از  واحدهای صنفی  از 

فروردین، اجازه بازگشایی دارند.
بازگشایی  شرط  ادامه  داد:  معتمدیان 
مجدد واحدهای صنفی، دریافت تأییدیه 
وزارت  از  سالمت  گواهی  تعهدنامه، 

بهداشت اخذ کد بهداشتی و نصب در 
واحد صنفی است.

پی  در  داد:  ادامه  وی 
ستاد  مصوبات  آخرین 
بیماری  مدیریت  ملی 
اصناف  اتاق  کرونا، 

در  طرح  این  اجرای  نامه  شیوه  ایران 
بر  مبتنی  را  صنفی  واحدهای 

بخشنامه های وزارت بهداشت، درمان و 
اعالم  کشور  وزارت  و  پزشکی  آموزش 

خراسان جنوبی  استاندار  است.  کرده 
salamat. درگاه  به  ورود  اظهارکرد: 

نوعی  به  بهداشت  وزارت   gov.ir
که  چرا  می شود  محسوب  غربالگری 
این  در  افراد  سالمت 
تأیید می شود  سامانه، 
که برای حفظ سالمت 
جامعه اهمیت بسزایی 
واحدهای  کرد:  بیان  معتمدیان  دارد. 
صنفی که گواهی سالمت و بارکد ادامه 

مکلفند  می کنند  دریافت  را  فعالیت 
بهداشت محیط کسب و کار، بهداشت 
و  مشتریان  بهداشت  و  شاغلین  فردی 

مراجعین را رعایت نمایند. 
فعالیت  افزود:  خراسان جنوبی  استاندار 
مجدد واحدهای صنفی به معنای پایان 
باید  مردم  بلکه  نیست  کرونا  بحران 
همچنان به شعار در خانه بمانیم توجه 
داشته باشند. معتمدیان گفت: بازگشایی 
مشاغل کم خطر نباید به این معنی تلقی 
و  شده  کنترل  کرونا  ویروس  که  شود 
شهروندان رعایت پروتکل بهداشتی را 
که  چرا  نگیرند،  جدی  قبل  مثل 
شیوع  فردی،  بهداشت  به  بی توجهی 
به  مبتالیان  آمار  افزایش  و  ویروس 
با  وی  داشت.  خواهد  درپی  را  بیماری 
به دستورالعمل های  بنا  اینکه  به  اشاره 
پرخطر  مشاغل  گروه   ۱۱ ابالغی، 
همچنان تعطیل خواهند بود، خاطرنشان 
 23 شنبه  روز  از  ادارات  فعالیت  کرد: 
فروردین ماه با حضور دو سوم کارمندان 

هر اداره انجام می شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی خبر داد:

خراسان جنوبی، استان برتر در تنظیم بازار نوروز

معاون هماهنگی امور 
استاندار  اقتصادی 
از  جنوبی  خراسان 
برای  دولت  تصمیم 
حمایت از واحدهای صنفی و صنعتی 

متضرر از کرونا خبر داد.
اختصاص  از  عابدی،  مشیرالحق 
طرح  این  اجرای  برای  ویژه  اعتبارات 
گفت و اظهار کرد: از جمله برنامه های 
حمایتی دولت برای واحدهای صنفی و 
اختصاص  کرونا  از  متضرر  صنعتی 
اعتباری معادل ۸۸ هزار میلیارد تومان 
است. وی در خصوص نحوه توزیع این 

اعتبار ادامه داد: ۷۵ هزار میلیارد تومان 
از این رقم در قالب وام ۱2 درصدی به 
صاحبان اصناف و واحدهای صنعتی که 
پرداخت  اند،  شده  متضرر  کرونا  از 

می شود.
5 هزار میلیارد تومان برای 
انتفاع افراد از بیمه بیکاری 

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 

به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
اینکه ۵ هزار میلیارد تومان برای انتفاع 
افراد از بیمه بیکاری درنظر گرفته شده، 
اظهار کرد: رقم  ۸ هزار میلیارد تومان 
نیز در قالب وام کمک معیشتی یک تا 
دو میلیون تومانی با بهره ۴ درصد از 
طریق پایگاه رفاه ایرانیان به متقاضیان 

پرداخت خواهد شد.
و  اصناف  از  تشکر  ضمن  عابدی 
بازاریان استان که در اجرای مصوبات 
ستاد مدیریت کرونای استان همراهی 
کردند، تصریح کرد: به محض عملیاتی 
کل  اداره  حمایتی،  برنامه  این  شدن 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است 
به  نسبت  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در 

اجرای آن در استان اقدام کند.
در ذخیره سازی اقالم اساسی 

هیچ مشکلی نداریم
حاضر 32  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
هزار واحد صنفی در سطح استان فعال 
هستند، به دستور ویژه استاندار مبنی بر 
تأمین و ذخیره سازی کاالهای اساسی 
اشاره کرد و گفت: با جدیت حوزه های 

اقتصادی استان در عملیاتی کردن این 
اعالم می شود در ذخیره  قویاً  تکلیف، 
مشکلی  هیچ  اساسی  اقالم  سازی 

نداشته و نخواهیم داشت.
خراسان جنوبی، استان برتر در 

زمینه تنظیم بازار نوروز
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
بر  تأکید  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
تأمین به موقع اقالم مصرفی مورد نیاز 
ستاد  اعالم  به  بنا  شد:  یادآور  مردم، 
جنوبی،  خراسان  کشور،  بازار  تنظیم 
استان برتر در زمینه تنظیم بازار نوروز 

بوده است.
از عوامل مؤثر در این توفیق،  عابدی 
پایین تر بودن قیمت بسیاری از اقالم 
مثل میوه توزیع شده در ایام نوروز به 
بوده  استان های همجوار  دیگر  نسبت 
برخی  شدن  فعال  از  عابدی  است. 
واحدهای تولید ماسک در سطح استان 
دستور  با  کرد:  اظهار  و  گفت  نیز 
تومان  میلیون   300 مبلغ  استاندار، 
تسهیالت به یکی از واحدها که برای 
تولید ماسک N۹۵  اعالم آمادگی کرده 

بود، پرداخت شد.
وی تصریح کرد: این واحد تولیدی قرار 
به  را  ماسک  قطعه  هزار  روزانه  است 

دانشگاه علوم پزشکی تحویل دهد.

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 
و  معدن  صنعت،  سازمان  آمار  طبق 
تجارت هر سه روز 3۸00 قطعه ماسک 
کرد:  اظهار  می شود،  تولید  استان  در 
در  استان  تولیدی  ماسک های  تمام 
قرار  پزشکی  علوم  دانشگاه  اختیار 
توزیع  بعد  و  شده  استریل  تا  می گیرد 
شوند. عابدی از تغییر خط تولیدی یکی 
تأمین  برای  استان  کارخانجات  از 
اسپری ضد عفونی کننده دست گفت و 
خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیری های 
این  نیاز  مورد  الکل  تأمین  و  استاندار 
اسپری  به  استان  نیاز  کارخانه، 
شده  برطرف  دست  کننده  ضدعفونی 

درخصوص  شد:  یادآور  وی  است. 
ضدعفونی کننده های سطوح از گذشته 

مشکل نداشته ایم.
به زودی در زمینه دستکش 

رفع نیاز خواهد شد
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
مورد  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
دستکش  تأمین  برای  استان  اقدامات 
از  یکی  تولید  خط  تغییر  گفت:  نیز 
فریزر  پالستیک  تولید  کارخانجات 
این  در  اقدامات  مهم ترین  از  استان 
اعالم  با  کرد:  بیان  وی  بود.  زمینه 
واحدهای  از  دیگر  یکی  آمادگی 
زمینه  در  زودی  به  استان،  تولیدی 

دستکش نیز رفع نیاز خواهد شد.

*** بازگشایی مشاغل کم خطر نباید به این معنی تلقی شود که 
ویروس کرونا کنترل شده و شهروندان رعایت پروتکل بهداشتی 

را مثل قبل جدی نگیرند ***

و  صنفی  واحدهای  برای  دولت  حمایتی  برنامه های  جمله  از   ***
صنعتی متضرر از کرونا اختصاص اعتباری معادل 88 هزار میلیارد 

تومان است ***
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کسب و کارهای پرریسک 
و کم ریسک کدامند؟

ایسنا - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه 
مشاغل کم ریسک از امروز 23 فروردین فعال خواهند 
فعالیت  اجازه  پرریسک  کارهای  و  کسب  گفت:  بود، 

ندارند.
و  بزرگ  فروشگاه های  کرد:  اظهار  جویبان  الیاس 
زنجیره ای، آموزشگاه های رانندگی، گرمابه، استخرها و 
پاساژها،  بدنسازی،  و  ورزشی  باشگاه های  سونا، 
بازارهای مسقف و رستوران ها و  اداری و  مجتمع های 

اغذیه فروشی ها جزء مشاغل پرریسک هستند.
وی افزود: نمایشگاه ها و تاالرهای پذیرایی، مراکزتجاری، 
آرایشگاه ها و سالن های زیبایی، مراکز تفریحی، بازی و 
جزء  شاپ  کافی  و  چایخانه  خانه،  قهوه  و  نت  گیم 

مشاغلی هستند که مجاز به فعالیت نیستند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه طباخی ها 
دارند،  را  بر  بیرون  غذای  امکان  تنها  فودها  فست  و 
تصریح کرد: به جز این مشاغل پرریسک بقیه مشاغل 
می توانند فعالیت خود را از شنبه آغاز  کنند. جویبان با 
بیان اینکه این مشاغل با مراعات پروتکل های بهداشت 
شد:  یادآور  پرداخت،  خواهند  خدمت  ارائه  به  درمان  و 
اساسی  کاالهای  عرضه  مراکز  و  خواربارفروشی ها 

همچنان باز هستند.

 ۱۰ اقدام اساسی برای پیشگیری از کرونا در محیط کار
 ۵۰ ویروسی  کرونا 
در  که  است  روزی 
جوالن  کشور 
هنوز  و  می دهد 
پیدا  آن  با  مقابله  برای  قطعی  درمان 
نشده است اما در راستای پیشگیری از 
های  محیط  در  بیماری  این  به  ابتال 
کسب وکار راهکارهایی پیش بینی شده 
آنها  از  مورد  به ۱۰  ادامه  در  که  است 

اشاره می کنیم.
که  است  روز   ۵۰ تسنیم،  گزارش  به 
جهان  در  و  کشور  در  ویروس  کرونا 
جوالن می دهد و آمار مبتالیان وفوتی 
ها را زیاد کرده است اما از آن جایی که 
برخی مشاغل مانندکارخانه ها، صنعت و 
دیگر مشاغل باید فعال باشند،در راستای 
حفاظت و جلوگیری مردم در پیشگیری 
راهکار   ۱۰ منحوس،  ویروس  این  از 
وگو   گفت  در  کار  محیط  در  اساسی 
خبرنگار تسنیم در بیرجند با دکتر احسان 
رفیعی منش متخصص طب کار و عضو 
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت 

مشهد مقدس توصیه شده است.
برای  اساسی  اقدام   ۱۰ تشریح  با  وی 
پیشگیری از بیماری کرونا در محیط کار 
اقدام  و  نکته  اولین  داشت:  اظهار 
به  مبتال  افراد  حضور  از  جلوگیری 
عفونت های تنفسی در محیط کار است 
در واقع این  روش کنترل بیماری درمبدا 
عالئم  دارای  بیماری  وقتی  است 
مشکالت تنفسی و بیماری مانند افرادی 
که دارای سرفه مزمن، تب باال ، تنگی 
نفس دارند، باید از ورود آنها به محل کار 
افراد  دیگر  سالمت  تا  کرد  جلوگیری 

حفظ شود .
ابتدای  در  مدیران  افزود:  منش  رفیعی 
دارای   که  را  افرادی   کاری  شیفت 
سرفه   باال،  تب  مانند  بیماری  عالئم 
هستند را جدا کنند و مانع ورود آنها به 
محیط کار شوند و یا اگر ضرورت  به 
حضور  این افراد در مکان کار را دارند، 
باید در مکانی دارای ایزوله مناسب تهیه 
کنند و این افراد برای بازگشت به کار 
نیازمند تاییدیه سالمت از سوی پزشک 

هستند.

وی دومین اقدام اساسی برای پیشگیری 
از بیماری کرونا در محیط کار را طراحی 
و استفاده از سیستم های تهویه مناسب 
تهویه  افزود:  و  دانست  کار  محیط  در 
در  که  است  نکاتی  از  یکی  مناسب 
محیط های کاری از قبل سیستم های 
تهویه کاری  برای کنترل عوامل آسیب 
ها  تهویه  این  باید  اما  دارد،  وجود  زا 
در  هوا  تهویه   که  چرا  شوند  کنترل  
می تواند  کرونا  ویروس  روند  کاهش 

نقش زیادی داشته باشد.
 متخصص طب کار  بیان کرد: عوامل  
اندازی  راه  ها،  سیستم  این  بازنگری 
تعمیر آنها در پیشگیری از بیماری نقش 
مهمی دارد چرا که انتقال این بیماری از 
انتقال  قابل  تنفس،  ترشحات  طریق  
ذرات  بودن  معلق  واحتمال  است  
ویروس وجود دارد و درمکان هایی که 
کردن  باز  ندارد  وجود  مناسب  تهویه 

پنجره مناسب است.
علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
سومین  به  اشاره  با  مشهد   پزشکی 
راهکار گفت: ضدعفونی کردن  دائمی 
به  آن  یادآوری  و  مشترک  سطوح 
کارکنان از  دیگر عامل برای پیشگیری 

از ابتال به کرونا در محیط کار است و 
نرده،  آسانسور،  دکمه  مانند  جاهایی 
باید  کارکنان  نقل  و  حمل  سرویس 
مرتب ضد عفونی شود و این ضدعفونی 
باید  و  باشد  وشو  شست  با  همراه 
مواد  با  همراه  نوبت  دو  در  ضدعفونی 

ضدعفونی و استاندارد انجام شود.
نکات  آموزش   افزود:  منش  رفیعی 
بهداشتی به کارکنان چهارمین اقدام در 
راستای پیشگیری از کرونا در محیط کار 
ترین  مهم  از  یکی  نکته  این  و  است 
کرونا  از  پیشگیری  راستای  در  نکات 
حال  در  ها  رسانه  طریق  از  که  است 
انجام است و الزم است در محیط کاری 
به صورت جدی تر انجام شود، چرا که 
کاری  درمحیط  شاغالن  به  آموزش 
دستها،  شستن  صحیح  نحوه   طبق 
آموزش به جهت رعایت فاصله یک یا 
دو متر، استفاده از وسایل حفاظت فردی 

انجام شود.
وی محدود کردن تجمعات کارکنان و 
برگزاری جلسات به صورت غیرحضوری 
را پنجمین راهکار دانست و بیان داشت: 
بهتر است در صورت امکان جلسات به 
صورت غیر حضوری برگزار شود چرا که 

جلسات غیرحضوری و از طریق ویدئو 
ریسک  کاهش  می تواند  کنفرانس 
و  دهد  کاهش  را  تنفسی  مشکالت 
در  امکان  حد  تا  نباید  شاغالن 

محیط های مذهبی ورزشی تردد کنند.
متخصص طب کار و عضو هیئت علمی 
مقدس  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
محدود کردن مسافرت ها، ماموریت ها  
را از دیگر اقدامات در پیشگیری از ابتال 
به کرونا و جدی دانست و افزود:کاهش 
ها   ماموریت  و  کاری  مسافرت های 
امکان  و در صورت  دارد  موثری  نقش 
ویژه  به  کارکنان   کار  ساعت  کاهش 
آنهای که سن باال و یا ضعف سیستم 

ایمنی دارند موثر است.
رفیعی منش ادامه داد: هفتمین راهکار 
رعایت ضوابط بهداشتی بر رستوران ها و 
که  چرا  است  پذیرایی  های  محل 
بسیاری از صنایع وکارخانه ها پذیرایی 
در محیط کار را به صورت میان وعده و 
رعایت  باید  که  دارند  غذایی  وعده  یا 
های  محیط  در  بهداشتی  ضوابط 
رستوران ها رعایت شود و آشپزها باید 
که  چرا  باشند  داشته  کافی  سالمت 
مواد  طریق  از  بیماری  انتقال  احتمال  

پذیرایی  ظروف  و  پخته  نیمه  غذایی 
محیط  در  بیمار  فرد  اگر  دارد  وجود 
رستوران  باشد ابتالی دیگر افراد به این 

ویروس وجود دارد.
وی استفاده از وسایل حفاظت فردی را 
عاملی مناسب در راستای کاهش ابتال 
شایع  وافرود:  دانست  ویروس  این  به 
ترین وسایل استفاده از ماسک ها است 
افراد  برای  ساده   های  ماسک  که 
و  کرونا  عالئم  به  نسبت  دار  عالمت 
ماسکهای  و  است  مشکوک  بیماران 
کارکنان  برای  است  ماسکی   N95
و  بیمارستانها  درمانی  بهداشتی  مراکز 
و  کوچک  های  محل  در  که  افرادی 
دربسته که تماس با افراد زیادی  مانند 
بانک  کارمندان  و  تاکسی  رانندگان 

توصیه شده است.
بر  عالوه  باید  داد:  ادامه  منش  رفیعی 
آموزش  نحوه   و  ماسک،  از  استفاده 
استفاده  اقدام شود چرا که  آن  صحیح 
نادرست از ماسک میزان  تاثیرگذاری در 
حفاظت از بیماری ان را کاهش می دهد 
دهند  قرار  خود  درجای  باید  بندها  و 
نشتی ماسک در طرفین باید چک ودر 

روی صورت قرار گرفت.
متخصص طب کار و عضو هیئت علمی 
مقدس  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
وگسترش  انتشار  از  جلوگیری  گفت: 
شایعات در محیط کار  باید دائما رصد و 
دادن  که  چرا  شود  ریزی   برنامه 
اطالعات درست از منابع علمی می تواند 
در کاهش اضطراب شاغالن موثر باشد 
علوم  دانشگاه های  های  واطالعیه 
با  همراه  بهداشت  وزارت  و  پزشکی 
ها می تواند مالک عمل  العمل  دستور 

باشد.
باید  آخر  گام  در  افزود:  منش  رفیعی 
کارشناسان  و  واحدها  نظرات  از  مداوم 
بهداشتی مستقر در صنعت بهره گیری و 
مسئوالن باید این دستورالعمل ها را اخذ 
و به اطالع  کارکنان خود برسانند و هر 
میزان  اما  است  زیاد  انتقال  کرونا  چند 
خطر و مرگ و میر از بسیاری بیماری 
های ویروسی کمتر اما ضمن رعایت از 

اضطراب جلوگیری شود.

حقوق شهروندی

رابطه حقوقی بیمار و پزشک

در ابتدای امر و تا زمانیکه مشکلی در امر درمان میان پزشک و 
نتایج آن اصال  و  آثار  و  رابطه حقوقی  این  از  بیمار حادث نشود 
صحبت نمیشود و به شیوه متداول بیمار به یک پزشک مراجعه 
مینماید ((و پزشک نیز طبق عرف و عادت اقدامات پزشکی خود را 
شروع می نماید در حالیکه بر این انتخاب و مراجعه به پزشک معین 
و متعاقبا پذیرش درمان و معالجه بیمار از ناحیه پزشک یک آثار 
حقوقی و شرایطی حاکم است چرا که در اثر این رفتار متقابل یک 

قرارداد خصوصی بنام قرارداد درمان منعقد میشود .
عقد یا قرارداد در معنای عمومی و عرفی به معنای توافق دو یا چند 
نفر )بعبارتی توافق یک یا چند اراده( با هم جهت انجام یک یا چند 
عمل مشخص و متقابل اعم از مالی و غیر مالی . مثل خرید و 
فروش ) بیع ( که فروشنده متعهد به دادن یک جنس معین با 
اوصاف مشخص میشود و خریدار نیز متعهد به پرداخت مبلغ )ثمن 
( و ارزش کاال . در هر قراردادی حداقل دو طرف وجود دارد و برای 
انعقاد قرارداد رضایت و توافق طرفین شرط الزم و ضروری است . 
شرایط دیگری هم برای صحیح بودن قرارداد الزم است از جمله 
آن مشروعیت و قانونی بودن موضوع معامله و همچنین اهلیت 
داشتن طرفین جهت انعقاد معامله . در قرارداد در مان یا معالجه دو 

طرف وجود دارد :
۱- پزشک 2- بیمار مطابق این قرارداد بیمار با حق انتخاب پزشک 
معالج خود در شرایط عادی ، به پزشک مراجعه می نماید و پزشک 
پس از اخذ رضایت بیمار جهت معالجه و بعد از اینکه نوع بیماری 
را در حوزه تخصص خود دانست شروع به معالجه می نماید . هر 
چند در عمل کلیه مراحل با یک مراجعه و معاینه و نوشتن نسخه 
به پایان میرسد لکن از بعد حقوقی هر عمل و عکس العملی آثار و 
نتایج حقوقی و قانونی خود را دارد و از نظر قانونی یک قرارداد با 
ضوابط خاص خود حاکم بر روابط پزشک و بیمار میگردد و این 
قرارداد تا مرحله پایان درمان یا انصراف بیمار از ادامه معالجه آثار و 
نتایج حقوقی خود را به دنبال داشته و پس از تجویز دارو توسط 

پزشک خاتمه خواهد یافت .
همانطور که بیمار حق انتخاب پزشک معالج خود را دارد پزشک نیز 
موارد خاص و ضروری و  برخوردار است که جز در  این حق  از 
اورژانسی بیمار را به پزشک دیگری ارجاع دهد و معالجه را نپذیرد 
. مواردی که پزشک مکلف به پذیرش بیمار است در ماده 2 آئین 
نامه اجرائی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع 
مخاطرات جانی مصوب ۱364/8/۱۵ آمده و مصادیق فوریتهای 
فوریتهای  موارد  البته  است  نموده  احصاء  بند   ۱2 در  را  پزشکی 
پزشکی منحصر به موارد مذکور نبوده و هر بیماری که شرایط 
فوریت در معالجه را داشته باشد پزشک مراجعه شونده مکلف به 
درمان خواهد بود .فوریتهای پزشکی نیز در ماده ۱ آئین نامه قانون 
مذکور چنین تعریف شده است : ))فوریتهای پزشکی به مواردی از 
اعمال پزشکی اطالق میشود که بایستی بیماران را سریعا مورد 
رسیدگی و درمان قرارداده و چنانچه اقدام فوری بعمل نیاید باعث 
خطرات جانی ، نقص عضو یا عوارض صعب العالج و یا غیر قابل 
جبران خواهد شد .(( در ماده 2 نیز مصادیقی همچون مسمومیتها 
، سوختگیها ، زایمانها ، اغماء ، خونریزی و شوکها ، تشنجات و ... 

بعنوان نمونه ای از فوریتهای پزشکی نام برده میشود .
به  کمک  از  داری  خود  مجازات  قانون  واحده  ماده   2 بند  در 
برای   ۱3۵4/3/۵ مصوب  جانی  مخاطرات  رفع  و  مصدومین 
دارای  بیماران  به  کمک  جهت  در  را  خود  توان  که  پزشکانی 
فوریتهای پزشکی به کار نگیرند حبس از شش ماه تا سه سال 
تعیین شده است . بنا براین نتیجه بحث در مورد ماهیت حقوقی 
نیازمند یک  این ترتیب است که پروسه درمان  قرارداددرمان به 
قرارداد است که معموال بر اساس عرف موجود در جامعه پزشکی 
این قرارداد بجز در موارد مربوط به جراحی و بیماریها و معالجات 
حاد بصورت غیر مکتوب و به صورت اصطالحا معاطاتی بر قرار 
شده و آثار و نتایج حقوقی خود را به بار می آورد . بعبارتی در بعضی 
موارد حتی ممکن است میان پزشک و بیمار فقط اشارات و رفتارها 

موجب برقراری رابطه حقوقی شود . 
اولین شرط الزم برای بر قراری قرارداد درمان رضایت بیمار به 
معالجه است آنهم توسط پزشکی که مد نظر ایشان است .چرا که 
پزشک بر تمامیت جسمی و روحی بیمار تسلط پیدا میکند . و اگر 
این اقدامات جهت معالجه و با رضایت بیمار نباشد به منزله اقدام 
علیه اشخاص بوده و جرم تلقی خواهد شد .با مراجعه به مفهوم 
مخالف بند 2 ماده 9۵ قانون مجازات اسالمی این موضوع به خوبی 

روشن می شود .

به تقویم ها اعتمادی نیست
اگر تحولی در دل و زندگیت روی داد مبارک است؛

راز نو شدن را باید دانست
و گرنه بهار یک فصل تکراریست!

گذشت عمر تبریک ندارد...
صافی دل ها و نو شدن ها تبریک دارد...

تلفن ۵ رقمی: 3۱۱۰4قالیشویی و مبل شویی ترنج
تلفن کارگاه: 322۵۵۵۵6

اولین دارنده دستگاه های آبگیر ضد چروک  فرش در استان
تـرنـج اینجـاست تـا ٌت رنـج نبـری

این  در  عزیز.  استاندار  و خداقوت خدمت  احسنت 
روزها که افراد زیادی بیکار و از نظر معیشتی در 
با  مهربانی  پویش  این   ، نیستند  خوبی  وضعیت 
خواهد  خوبی  نتیجه  همه  همدلی  و  همکاری 
هدف  که  پرتالش  استاندار  شما  بر  درود  داشت. 
آسیب  قشر  به  کمک  و  زدایی  محرومیت  اصلی 

پذیر جامعه است .
ارسالی به اینستاگرام

به مهر  زمان گذرتان  سالم مسئوالن محترم هر 
مجموعه  تنها  از  کنم  می  خواهش  افتاد  شهر 
بیرجند  باشگاه  یعنی  منطقه  این  تفریحی  ورزشی 
از  بازدید  با  همچنین   . بفرمایید  دیدن  هم  آریا 
منطقه مهرشهر کمبود امکانات و زیرساخت ها را 
سال  از۱۰  بعد  علی  امام  محله  ببینید.  نزدیک  از 

هنوز کوچه ها آسفالت نشده. ممنون
ارسالی به اینستاگرام

اهمیت  لطفا  داریم  پیش  در  سختی  ایام  سالم 
و  شود  یادآوری  مردم  برای  مکررا  موضوع 

پیشگیری در اهم امور قرار گیرد ...
ارسالی به اینستاگرام

یه  به  رو  استاندار محترم  بعضا حاضرند  مسئولین 
محله عشایری ببرن. ولی حاضر نمیشن یه پروژه 
ای که چند میلیارد سرمایه گذاری شده، یه بازدید 
جزئی بشه و مشکل مرتفع بشه . خواهش می کنم 
تو این شرایط بحرانی که جایگاها و مجتمع ها در 
خط مقدم بیماری کرونا هستن و کلی هزینه جهت 
رعایت مسائل بهداشتی می شه یه بازدید بفرمایند 
تا ضعف یه مدیر اداره شهرستان که سیاست دولت 

رو قبول ندارد پای دولت عزیز نوشته نشه.
ارسالی به اینستاگرام

32434367 ثابت:  تلفن 
32448377 نمابر:

شماره تلگرام و سروش: 09151611290
zaferannews :صفحه اینستاگرام

الکترونیکی: پست 
  zaferannews@gmail.com 

الو زعفران

پویش مهربانی

مهرشهر

ایام سخت کرونایی

بازدید از پروژه های شهرستان

پیشگیری از 
کرونا

 

روزهای 
راهکارهایی برای گذران روزهای کروناییکرونایی

و  روانشناس  یک 
خانواده  کارشناس 
امید،  پذیرش،  گفت: 
صبر و تحمل و عدم 
تغییر شرایط معمولی زندگی می تواند ما 
را در گذران روزهای شیوع کرونا کمک 

کند.
عفت آی، یک روانشناس و کارشناس 
خانواده در گفت وگو با ایکنا اظهار کرد: 
شرایط امروز یک شرایط بحرانی است 

نه  که 
تنها 

برای ما 
بلکه 

ی  ا بر
تمام کشورهای دنیا وجود دارد.

وی افزود: اگر ما فکر خود را تغییر نداده 

مسلما  کنیم  فکر  گذشته  مانند  و 
سربلندی  با  بحران  این  از  نمی توانیم 

بیرون رویم.
این روانشناس بیان کرد: شرایطی که 
به وجود آمده در واقع به ما می گوید که 
باید عوض شویم، همانطور که در جاده 
پیش  که 
می رویم 
پر از پیج 
خم  و 
 ، ست ا
پیچ ها  از  یکی  در  را  خود  مسیر  اگر 
عوض نکنیم، به پرتگاه فرو می رویم، 

در زندگی نیز همین گونه است.
به گذشته فکر  اگر  آی تصریح کرد: 
فرد  که  می شود  باعث  بحران  کنیم، 
و  خارج شده  شرایط  عادی  حالت  از 
و  روحی  بیماری های  انواع  دچار 

روانی شود.
وی بیان کرد: اولین کار پذیرش است 
از  ناشی  محدودیت های  باید  ما  که 
بیماری را پذیرفته و سعی کنیم زندگی 

خود را بر آن منطبق کنیم.
دومین  کرد:  تصریح  روانشناس  این 
این  اینکه  به  امید  امید است؛  راهکار 
در  و  می شود  تمام  زودی  به  شرایط 

تمام این شرایط نباید امید خود را از 
دست دهیم.

این  راهکار  سومین  کرد:  اظهار  آی 
است که صبر و تحمل خود را افزایش 
دهیم، اینکه دائم اظهار خستگی کنیم 
و به این موارد فکر کنیم باعث می شود 

ما  مغز 
ر  چا د
منی  ا نا

شود.
ی  و

تحمل  و  صبر  با  باید  کرد:  تصریح 
بگوییم که بسیار زود می توانیم از این 

شرایط عبور کنیم، همانگونه که خداوند 
نیز در قرآن بارها و بارها ما را به صبر 

دعوت کرده است.
چهارمین  داد:  ادامه  روانشناس  این 
روتین  شرایط  که  است  این  راهکار 
زندگی خود را تغییر ندهیم، اگر شرایط 
فرمان  مغز  بدهیم  تغییر  را  زندگی 
غیرمعمولی  شرایط  این  که  می دهد 

است و دچار استرس می شود.
و  مطالعه  انجام  کرد:  خاطرنشان  آی 
بازی های 
و  خانگی 
ن  د کر پر
قت  و
با  فراغت 
روزهای  گذران  در  می تواند  خانواده 

کرونایی به ما کمک کند.

زود  بسیار  که  بگوییم  تحمل  و  با صبر  باید   ***
می توانیم از این شرایط عبور کنیم، همانگونه که 
به صبر  را  ما  بارها  و  بارها  نیز در قرآن  خداوند 

دعوت کرده است. ***

ندهیم،  تغییر  را  زندگی خود  روتین  شرایط   ***
فرمان  مغز  بدهیم  تغییر  را  زندگی  شرایط  اگر 
دچار  و  است  غیرمعمولی  شرایط  این  که  می دهد 

استرس می شود. ***
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فروش آپارتمان 
واقع در فاز۱ ارتش
09۱57243۱۱5

فروش واحد مسکونی 
واقع در مهرشهر
09157917094

فروش واحد مسکونی 
واقع در  پاسداران 
09911048546

جایزه پاسخ شما درج آگهی رایگان در روزنامه می 
باشد. شما می توانید پاسخ خود را از طریق شماره 
تلگرام روزنامه 09151611290 ارسال کنید.       

***

پاسخ چیستان شماره قبل: نعل اسب
***

چیستان شماره 636 : عجایب صنعتی دیدم در این 
دشت. دو اسم زنده دارد از دو حیوان؟

معما با جایزه

شعر

داستان

معرفی کتاب زعفرانی

خردهعادتها
است  کلییر  جیمز  از  اثری  عادت ها  خرده  کتاب 
را  کتاب  درون  محتوای  آن،  فرعی  عنوان  که 
و  آسان  راهی  می دهد:  قرار  مخاطب  اختیار  در 
اثبات شده برای برای ایجاد عادت های خوب و از 
که  کتاب  این  بنابراین  بد.  عادت های  بردن  بین 
است،  شده  ترجمه  نیز  اتمی  عادت های  عنوان  با 
روشی  کند!  کار  ما  عادت های  روی  است  قرار 
تمرکز  می گیرد  کار  به  کتابش  در  نویسنده  که 
واقع  در  است.  مثبت  عادت های  ایجاد  روی  بر 
ندارد  منفی  عادت های  بر  چندانی  توجه  نویسنده 
این  بردن  بین  از  برای  انتظاری  از خواننده هم  و 
سیستم  ندارد.  ناگهانی  و  یکجا  شکل  به  عادت ها 
اثر  کتاب  سیستم  شبیه  عادت ها  خرده  کتاب 
این  در  است.  خفیف  برتری  کتاب  یا  و  مرکب 
است  کوچکی  گام های  روی  بر  تمرکز  کتاب ها 
اما  می کنند  جلوه  بی اهمیت  ممکن  لحظه  در  که 
در درازمدت باعث ایجاد تغییرات بزرگ می شوند. 
دیگر  کتاب های  همه  مانند  کتاب  این  نویسنده 
در  کنند  کمک  خواننده  به  دارند  تالش  که 
نشان  خواننده  به  و  می کند  شروع  خود  از  ابتدا 
زندگی اش  در  سال ها  طول  در  چطور  که  می دهد 
دادن  انجام  با  و  کرده  ایجاد  مثبت  عادت هایی 
رسیده  چشم گیر  موفقیت های  به  عادت ها  همین 
است. جیمز کلییر داستان زندگی اش را از کودکی 
آغاز می کند، زمانی که بر اثر ضربه چوب بیس بال 
به سرش به شدت آسیب می بیند و دوران سختی 
را طی می کند. سپس از بازگشت به زندگی عادی 
سخن  بیس بال  سمت  به  شدن  کشیده  دوباره  و 
عادت هایی  همان  از  میان  این  در  و  می گوید 
به  او  شد  باعث  سال  چند  طول  در  که  می گوید 
بدنی سالم، وزن ایده آل و ورزش بیس بال برگردد. 

اجاره واحد مسکونی
 واقع در سپیده 

09157617050

فروش گوشی 
بلک بری  پرایو
09156634547

 فروش گوشی 
e هواوی نوا تری
09158600299

 فروش گوشی سامسونگ 70
 

09395611369

فروش کلوپ بازیهای
 رایانه ای

09153634742

فروش دستگاه 
جوجه کشی اتومات
09386427946

فروش صندلی آرایشگاه

09156661560

 فروش سنگ فرز کرون

09199702654

فروش تعدادی لوازم 
ساندویچی

09157799351

فروش آسیاب پالستیک

09923941936

j6 فروش گوشی سامسونگ

09154945842

فروش گوشی سامسونگ 
جی 4 پالس

09906836857

 اجاره  واحد مسکونی
 واقع در سجادشهر
09155615387

فروش واحد مسکونی 
واقع در مهزیار   
09394220991

a5 فروش گوشی

09102229703

نیازمند نیرو کار خانم

09155616181

استخدام فروشنده خانم پوشاک

09351614636

فروش آپارتمان 
واقع در پرستار

09۱572۱0424

فروش یخچال ویترینی مغازه

09155616279

فروش پراید هاچ بک اسپرت
 

09025860304

فروش میز تلویزیون

09015612727

فروش پراید 111

09339558307

  فروش مایکرو فر بوتان

09157202382

فروش کوییک صفرمدل 99

09021618170

فروش قالیچه دست باف

09395615897

فروش کوییک مدل 99

09154841400

فروش  مبل تهران

09155620336

 فروش سواری سمنداس ای

09150024758

 فروش چرخ خیاطی تزئینی

09157015267

فروش هیوندا سانتافه 2016

09017680429

فروش تخت و بوفه و 
کمد

09158119698

فروش مزدا 

09905412186  

فروش یخچال فریزر قندیل
 

09302721725

اجاره واحد مسکونی
 واقع در الهیه   
09159659709

 اجاره  واحد مسکونی
 واقع در نارون   
09156688847

اجاره آپارتمان
 واقع در پاسداران  

09157617050 

استخدام کارگر ساده

09159644280

استخدام مراقب از سالمند زن

09358823636

استخدام نقاش

09153620879

اجاره آپارتمان 
واقع در دولت  
09157573803

فروش گوشی سونی اریکسون

09152650114

فروش دستگاه بسته بندی 
ذرت علوفه ای
09923779890

 فروش پی کی مدل 82

09158349577

فروش نیمکت سنتی

09359853303

فروش پراید 84 دوگانه

09153623044

فروش کمد درحد نو

09158633502

فروش ایستگاه فیلتراسیون 
باپمپ

09153618790

فروش گوشی شیائومی ردمی 
نوت 6پرو 2019
09159623439

نیازمند کارگر گلخانه

09350783322

استخدام شرکت پخش 

09157404063

فروش آپارتمان
 واقع در نرجس  
09151634033

فروش واحد مسکونی
 واقع در صیاد شیرازی  

09154782529

فروش واحد مسکونی
 واقع در  الهیه 1
09157927805

به چند نفر جوشکار حرفه ای و 
ماهر نیازمندیم

09900329648

استخدام راننده پایه یک

09905640588

اجاره واحد مسکونی
 واقع در شعبانیه
09157213385

اجاره واحد مسکونی
 واقع در جماران  
09365236852

فروش واحد مسکونی
 واقع  در سپیده   

09151613523

 اجاره واحد آپارتمانی
  واقع در سجادشهر

09919093096

اجاره واحد آپارتمانی
  واقع در مدرس 
09153635431

خانه اجاره ای
 واقع در دولت 
09158644105

G4 فروش گوشی

09365236938

خانه داری

ترفندهاییبرایازبینبردنلکهعرقازلباس

بویش  و  لکه  مورد  دو  هر  حذف  را،برای  ماده  این  سرکه:  1.با 
پیشنهاد می کنیم، که احتماال در آشپزخانه شما نیز وجود دارد 
و از آن استفاده می کنید، فقط با استفاده از کمی از این مایع، 
شما می توانید در مدت زمانی بسیار کوتاه از شر لکه ها خالص 
شوید.  مواد الزم:  سرکه، 1 لیوان )210 میلی لیتر(، محصوالت 
شست و شوی معمولی، چگونه استفاده کنیم؟، لباس را در یک 
ظرف پالستیکی بگذارید. سرکه را روی لکه بریزید )210 میلی 
لیتر(.  اجازه دهید 15 دقیقه خیس بخورد. لباس را با صابون و آب 
بشویید. اگر لباس سفید است، می توانید جلو آفتاب خشکش کنید.  

2. از بین بردن لکه های عرق با جوش شیرین: جوش شیرین 
بنابراین  کند،  قدرتمند عمل می  کننده  عفونی  ،مانند یک ضد 
بوی بد لباس را نیز حذف خواهد کرد اگر ما آن را با آب اکسیژنه 
مخلوط کنیم، که یک ضد عفونی کننده عالی ، سفید کننده نیز 
است، مخلوط بدست آمده، باعث می شود لکه لباس شما ناپدید 
شود. مواد الزم: جوش شیرین )20 گرم(. آب اکسیژنه )250 میلی 
لیتر(. مسواک خراب شده. صابون برای شستشو.   چگونه استفاده 
کنیم؟  در یک فنجان، دو قاشق غذاخوری جوش شیرین )20 
گرم( بریزید. یک لیوان آب اکسیژنه )250 میلی لیتر( اضافه کنید. 
مخلوط کنید، تا کامل ترکیب شوند. مخلوط را روی لکه ها بریزید 
و با مسواک )با مراقبت( رویش بکشید. اجازه دهید، تا 10 دقیقه 

بماند تا مخلوط بر لکه اثر کند.لباس را با صابون و آب بشویید.
3. از بین بردن لکه های عرق با لیمو و جوش شیرین: مواد الزم: 
آب؟ 2 عدد لیمو )210 میلی لیتر(. 1 قاشق غذاخوری بکینگ 
پودر)10 گرم(، صابون خنثی برای شستن. چگونه استفاده کنیم؟ 
آب لیمو را بگیرید و یک قاشق غذاخوری بکینگ پودر )10 گرم( 
اضافه کنید. خوب مخلوط کنید تا یک خمیر تشکیل شود. خمیر 

را روی لکه قرار دهید. 
برای 30 دقیقه اجازه دهید بماند. با یک صابون خنثی لباس را 
بشورید و بقایای خمیر را پاک کنید و با لکه های عرق لباس 

ها خداحافظی کنید!

شخمزدنمزرعه

پیرمردی تنها در مینه سوتا زندگی می کرد.
 او می خواست مزرعه سیب زمینی اش را شخم بزند اما این کار 
برای او خیلی سخت بود. زیرا تنها پسرش که می توانست به او 

کمک کند در زندان بود.
پیرمرد نامه ای برای پسرش نوشت و وضعیت را برای او توضیح 
داد: پسرعزیزم من حال خوشی ندارم چون امسال نمی توانم سیب 
زمینی بکارم و از طرفی من نمی خواهم این مزرعه را از دست 
بدهم، چون مادرت همیشه زمان کاشت محصول را دوست داشت. 

من برای کار مزرعه خیلی پیر شده ام. 
اگر تو اینجا بودی تمام مشکالت من حل می شد. پیرمرد پس 
از مدتی کوتاه این تلگراف را از پسردریافت کرد:پدرجان، به خاطر 
خدا مزرعه را شخم نزن زیرا من آنجا اسلحه پنهان کرده ام. صبح 
روز بعد تعدادی از مأموران FBI و افسران پلیس محلی در محل 
زندگی پیرمرد دیده شدند و تمام مزرعه را شخم زدند بدون اینکه 

اسلحه ای پیدا کنند.  
پیرمرد بهت زده نامه دیگری به پسرش نوشت و به او گفت که چه 

اتفاقی افتاده و می خواهد چه کند؟
پسرش پاسخ داد: پدر برو و سیب زمینی هایت را بکار، این بهترین 

کاری بود که از اینجا می توانستم برایت انجام بدهم.

ستاره ها

"سعیدآقاخانی"

است.  بازیگر  بیجار،  در   1350 اسفند   4 متولد  آقاخانی  سعید 
می  تهران  دانشگاه  از  تئاتر  رشته  لیسانس  التحصیل  فارغ 
جلوی  سپس  کرد  شروع  را  خود  فعالیت  تئاتر  از  که  باشد 

دوربین رفت و حاال نویسنده و کارگردان هم می باشد. 

که  باشد  می  برادر  و  خواهر  شش  میان  از  چهارم  فرزند 
برای  اینکه  تا  آمد  دنیا  به  کردستان  استان  بیجار  شهر  در 

دانشگاه از 18 سالی به شهر تهران مهاجرت کرد.
بار  اولین  اینکه  تا  کرد  شروع  را  تئاتر  دانشجویی  زمان  در   
سریال  در  سالگی   21 در   1371 سال  در  را  کوتاهی  نفش 
در   1377 سال  دوم  بار  برای  کرد.  ایفا  عدالت  محکمه 
مدیری  مهران  کارگردانی  به  هفت  و  پنجاه  پرواز  مجموعه 
اوج  به  خوش  ساعت  سریال  با  سپس  رفت  دوربین  ،جلوی 
شهرت رسید. اولین تجربه سینمایی اش در سال 76 با فیلم 
کلید ازدواج شروع شد تا اینکه برای بار دوم سال 88 با فیلم 

بعد از ظهر سگی به این عرصه بازگشت. 
گریخت  متهم  سریال  با   1384 سال  را  فیلمنامه  نویسندگی 
با همین سریال هم  به کارگرانی رضا عطاران تجربه کرد و 
سریال  با   88 سال  سپس  او  شد.  دیده  بسیار  بازیگر  بعنوان 
در  آقاخانی  سعید  کرد.  آغاز  هم  را  کارگردانی  امسال  عید 
جشنواره فیلم فجر 93 برای ایفای نقش در فیلم خداحافظی 
سیمرغ  صفری  سیامک  با  تنگاتنگ  رقابت  از  پس  طوالنی 
بهترین بازیگر نقش اول را گرفت. سعید آقاخانی بیش از دو 
دهه است با دختری از شیراز بنام گلرخ حقیقی ازدواج کرده 
که ثمره این زندگی دو دختر بنام خورشید و دریا متولد سال 

74 و 80 می باشد. 

روانشناسی 

چراابرازعشقبرایبعضیازهمسرانسختاست

وقتی به کسی ابراز عشق میکنید و می گویید » دوستت دارم «، 
بدترین اتفاق ممکن این است که از او هم انتظار داشته باشید این 
جمله را به شما بگوید یا آن را امتیاز ویژه ای برای شما حساب 
کند. برخی از افراد از مهارت کافی برای ابراز عالقه به همسر خود 
برخوردار نیستند و همیشه ابراز احساسات برای آنها کار دشواری 
است . برای دوام ازدواج مهم ترین و اساسی ترین چیز عشق بین 
زن و شوهر است اما خود عشق هم برای دوام آوردن، نیاز به ابراز 

شدن دارد که برای خیلی از زوجین سخت است. 
از سوی همسران دالیل زیادی دارد که  ابراز عشق  دشواری در 
در این بخش برخی از این دالیل را برسی می کنیم و سپس به 

چگونگی ابراز عشق برای این دسته از افراد می پردازیم.
 نداشتن مهارت کافی در ابراز احساسات: یکی از شایع ترین دالیلی 
نمودن  عشق  ابراز  در  توانند  نمی  مردان  و  زنان  از  بسیاری  که 
موفق باشند این است که آنها از مهارت کافی برای ابراز کردن 

احساساتشان برخوردار نیستند. 
ابراز نکردن عشق به علت باور های نادرست: در جامعه ما باورهای 
نادرستی وجود دارد که جلوی ابراز عشق نمودن ما را می گیرد و 

متاسفانه این باورها بسیار ریشه دار هستند . نمونه اول باورهایی 
غلطی هستند که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارند مانند اینکه 
مرد به این دلیل ابراز احساسات نمی کند که فکی می کند همسرش 

در آینده از رفتار او سوء استفاده خواهد کرد.
 نمونه دوم باورهای غلطی هستند که ریشه در دوران کودکی فرد 
دارند مثال در این مورد فرد در کودکی از سوی والدین خود طرد شده 
و به او هیچ گونه توجهی نشده است. بنابراین فرد در زندگی مشترک 

دوست ندارد احساساتش را بروز دهد تا آسیب نبیند. 
ابراز نکردن عشق به دلیل بی توجهی همسر: برخی از افراد به این 
دلیل از ابراز عشق خودداری می کنند که همسرشان ذوقشان را 
کور کرده است. احتماال آنها در زندگی مشترک به همسر خود ابراز 
عشق نموده اند اما با بی توجهی یا توجه منفی همسرشان روبرو 
شده اند و به همین دلیل ابراز محبت آنها نسبت به همسرشان رفته 
رفته کاهش یافته و کمرنگ شده است تا جایی که دیگر به ابراز 
عالقه نمی پردازند. عملکرد عاشقانه به جای ابراز کردن عشق: ابراز 
عشق برخی از افراد به صورت کالمی نیست و به صورت رفتار و 
عمل بروز می کند . این افراد در زندگی مشترک به همسر خود ابراز 
عالقه نمی کنند و معتقدند که او باید از روی رفتار و عملکردشان به 

میزان عشقشان پی ببرد. 

بیدار کن طرب را بر من بزن تو خود را

چشمی چنین بگردان کوری چشم بد را

خود را بزن تو بر من اینست زنده کردن

بر مرده زن چو عیسی افسون معتمد را

ای رویت از قمر به آن رو به روی من نه

تا بنده دیده باشد صد دولت ابد را

در واقعه بدیدم کز قند تو چشیدم

با آن نشان که گفتی این بوسه نام زد را

جان فرشته بودی یا رب چه گشته بودی

کز چهره می نمودی لم یتخذ ولد را

چون دست تو کشیدم صورت دگر ندیدم

بی هوشیی بدیدم گم کرده مر خرد را

جام چو نار درده بی رحم وار درده

تا گم شوم ندانم خود را و نیک و بد را

این بار جام پر کن لیکن تمام پر کن

تا چشم سیر گردد یک سو نهد حسد را

درده میی ز باال در ال اله اال

تا روح اله بیند ویران کند جسد را

دیدنی ها

ضدعفونیمعابربیرجندبههمتفعاالنکانونخاتماالنبیاء
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رزمایش پدافند بیولوژیک شهدای 
سالمت در خوسف

بازدید فرماندار
 از ایستگاه سالمت شهرستان

معاونت  همراه  به  بشرویه  شهرستان  فرماندار  شفیعی 
ایستگاه  از  فرمانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی 
بلوار  سمت  از  بشرویه  ورودی  در  شهرستان  سالمت 

نمود. بازدید  قائم 
وی در این بازدید بر اعمال سختگیری بیشتر به منظور 
و  شهر  به  غیربومی  خودروهای  ورود  از  جلوگیری 
تاکید  شهرستان  از  خروج  و  کمربندی  به  آنها  هدایت 

کرد.

تولید روزانه ۱۵۰۰ ماسک توسط 
جهادگران بسیجی درمیان

باشگاه خبرنگاران - جهادگران درمیانی دست به دست 
کار  پای  کرونا  ویروس  با  مبارزه  برای  و  اند  داده  هم 

آمده اند.
همکاری  با  جهادی  های  گرو ه  درمیان  شهرستان  در 
سازمان های  و  مذهبی  هیات  خیرین،  سازندگی،  بسیج 
تابتوانند سهمی  اند  نهاد دست به دست هم داده  مردم 
شهرستان  سطح  در  کرونا  ویروس  مهار  به  کمک  در 

باشند. داشته  درمیان 
زنان و مردان جهادگر در دو کارگاه در بخش قهستان 
تولید  ماسک  عدد   ۱۵۰۰ حداقل  روزانه   ، مرکزی  و 

می کنند.

جلوه ای از همدلی مردم آیسک 
و عشق آباد در کمک به نیازمندان

صداوسیما - مردم و خیران خراسان جنوبی در شهرهای آیسک 
سرایان و عشق آبادطبس بسته های مواد غذایی تهیه و در بین 

نیازمندان توزیع کردند.
به مناسبت نیمه شعبان شهرهای آیسک سرایان و عشق آباد 
طبس جلوه ای ازهمت مردم و خیران آیسک و عشق آباد در 

کمک به نیازمندان همدلی را به نمایش گذاشتند.
جمعی از خیران موسسه خیریه امام حسن مجتبی )ع( عشق 
آباد تعداد ۴۰ بسته مواد غذایی شامل برنج، روغن، رب، سویا 

وقند بسته بندی و در بین نیازمندان توزیع شد.
متبرک هدیه حرم مطهر  بسته  آیسک ۱۶۰۰  در  همچنین 
رضوی به همت قرارگاه مردمی مقابله با کرونا توسط ۵۰ نفر از 

بسیجیان در بین نیازمندان توزیع شد.
توزیع ۲۰ سبد غذایی شامل ۴ کیلو برنج ، ۳ عدد ماکارانی ، رب 
، ۳ عدد روغن ، عسل ، حبوبات  و نیم کیلو گوشت گوسفند   
به ارزش ۵۰ میلیون ریال توسط موسسه خیریه آبشار عاطفه ها 
جوانان  کانون  طالب،  از  جمعی  همت  به  و  آیسک  شعبه 
عاشورایی   در بین افرادی که براثر بیماری کرونا، کسب و 
کاری نداشتند، صورت گرفت. جوانان گمنام علی ابن ابیطالب 
)ع(  امام حسین  بسیج  پیاده  )ع( وگروهان دوم گردان دهم 
آیسک نیز با جمع آوری کمک های مردم وخیرین به مبلغ ۶۵ 
میلیون و ۶۲۰ هزار ریال اقدام به خرید ۲ راس گوسفند کردند 
که پس از کشتار ،  ۱۲۸ بسته گوشت بین خانواده های نیازمند  
تعاونی  شرکت  محصوالت  بندی  بسته  مجتمع  شد.  توزیع 
توسعه وعمران آیسک نیز برای کمک به  افراد آسیب دیده از 
کرونا تعداد ۱۲۲ بسته شامل عناب، نخود، لپه، لوبیا، وحبوبات 
به ارزش ده میلیون وپانصد هزار ریال  به موسسه خیریه آبشار 

عاطفه ها شعبه آیسک اهدا کرد.

سرایاندرمیان خوسف بشرویه
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 ۱ - مادر عرب- از اماکن متبرکه شهر رشت۲- شغل 
جانشین-  دام-  امتها۳-  پرگو-  ندارد-  پیشه ای  و 
بزرگواری۴- از حروف اضافه- من و تو- محل اتکا- 
فرار حیوانات۵- منسوب به بهشت- آسمانی۶- پسوند 
شترنج7-  چهره های  وزیر  رسانیدن-  خبر  رساننده- 
لبریز و سرشار- زمان بی آغاز- عدل۸- ساده- لعب- 
پیشینگی-  کد-  مانده9-  پا  زیر  گشاد-  دهان  دیگ 
شریف بودن۱۰- کفش ورزشی- مقتدا و رهبر- شاب 
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نمایش  عرب-  تلخ  تیزهوش-  قدیم-  ایتالیایی 
باز  سر  داخل-  پرده-  از  بخشی  تلویزیونی۱۳- 
محل  آشپزخانه-  وسایل  از  نر-  انگشت  زدن۱۴- 
و  »ریحانه«  مجموعه های  مرد  بازیگر  جنگ۱۵- 

»نرگس«- شر

عمودی:
۱ - نوآوری- از عناوین احترام آمیز- خسیس۲- لوله- 
الغر-  وطن-  مادر  کاه-  مخفف  بانی۳-  بهداشت- 
پایتخت یونان۴- حرف همراهی- شهر جنوبی- رسیده 
پارچه  بار-  و  بی بند  مسلمانان-  اعیاد  از  مقصود۵-  به 

صاف کن۶- پیمان- مقروض و بدهکار- بوی خوش7- 
سمت راست- بردش مشهور است- پنج ترکی۸ - هیات 
وزیران- آش- زمینه و موضوع- مسافر9- واحد سطح- 
برادران  اختراع  محروم-  زینهار۱۰-  احوالی-  ناخوش 
»لومیر«- از پیشوندهای اندازه گیری۱۱- خشت پخته- 
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صف آرایی نظامی 
در برابر ویروس کرونا

مرزی  روستا های  و  عشایرنشین  مناطق   - صداوسیما 
زیرکوه، درمیان و بخش درح )به ضم دال و را ( سربیشه 
در رزمایش پدافند بیولوژیک با همکاری هنگ های مرزی 

ضدعفونی شد.
هنگ  شاهرخت  مرزی  گروهان  فرمانده  کبیری  سرگرد 
گزیک در عملیات محلول پاشی صف آرایی نظامی در برابر 
ویروس کروناروستای مرزی بارنجگان زیرکوه گفت: عالوه 
بارنجگان،  روستای  حسینیه  و  مسجد  معابر،  بر ضدعفونی 
تعداد ۸۰ سبد غذایی و بهداشتی بین نیازمندان این روستا 

توزیع شد.
سرهنگ، سنچولی جانشین فرماندهی هنگ مرزی نهبندان 
انتشار  از  جلوگیری  راستای  در  گفت:  درح  بخش  در  هم 
بسته   ۵۰۰  ، ماسک  توزیع  سنجی،  تب  کرونا،  ویروس 
با  روستاییان  منازل  ضدعفونی  و  بهداشتی  و  غذایی 

همکاری مرزبانی انجام شد.
سرگرد کاظمی فرمانده یگان تکاوری هنگ مرزی گزیک 
و  ضدعفونی  به  اقدام  هنگ  این  ماموران  گفت:  نیز 
گندزدایی سیاه چادر های عشایری شهرستان درمیان کرد و 
غذایی  سبد  مذهبی  هیئت  و  خیران  کمک  با  همچنین 
بهداشتی  اقالم  و  شیرینی  مرغ،  تخم  برنج،  آرد،  شامل 

توسط مرزداران در بین مرزنشینان شهرستان توزیع شد.

زیرکوه

 دفتر فنی و
مهندسی ابوالمفاخر
انجام کلیه امور  ساختمانی
 و نقشه برداری در سراسر 

استان
قاین روبه روی شهرداری

 طبقه زیرین کاشی فروشی

09153616421 فدایی
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تلف شدن سه راس دام در 
باغشهر اسالمیه

 

 

در  دام  نگهداری  به یک محل  براثر حمله گرگ  دام  راس  سه 
باغشهر اسالمیه تلف شدند. شب گذشته براثر حمله گرگ به یک 

محل نگهداری دام در یکی از منازل مسکونی باغشهر اسالمیه، 
میلیون  بینی شده حدود چهار  پیش  تلف شدند.   دام  راس  سه 

تومان به این دامداد خسارت وارد شده است.

مرگ راننده پژو پارس در اثر تصادف
 آتشین با تریلی

تصادف تریلی حامل سوخت با پژو پارس در محور گناباد به 
قاین منجر به آتش سوزی و فوت راننده خودروی سواری شد. 

به  گناباد  محور  کیلومتر ۳۰  در  گذشته   حدود ساعت ۲۲ شب 
قاین یک دستگاه خودروی سواری پارس با تریلی حامل سوخت 
انفجار و آتش سوزی  به  این حادثه منجر  گازوئیل تصادف کرد. 

هر دو خودرو شد و متأسفانه راننده خودروی سواری فوت کرد.

 کالهبرداری به روش فروش اقساطی خودرو 
 

در  فردی  شناسایی  از  جنوبی  خراسان  فتا  پلیس  رئیس 
شبکه های اجتماعی که اقدام به کالهبرداری از طریق فروش 
پلیس  رئیس  محمدپور،  سرهنگ  کرد.  می  خودرو  اقساطی 
یکی  داشت:  اظهار  خبر  این  تشریح  در  جنوبی  خراسان  فتا 
از  یکی  در  داشت  اظهار  و  مراجعه  فتا  پلیس  به  از شهروندان 
صورت  به  که  است  شده  آشنا  کانالی  با  اجتماعی  شبکه های 

اقساطی اقدام به خودرو به فروش خودرو می کرده است. وی 
مدعی شد  مبلغی به عنوان بیعانه برای تحویل خودروی صفر 
واریز کرده است اما خودرویی به وی تحویل داده نشده است. 
کارشناسان  پیگیری  از  پس  داد:  ادامه  پور  محمد  سرهنگ 
اقدام  اجتماعی  فتا مشخص شد شخصی در شبکه های  پلیس 
کرده  اقساطی  به صورت  خودرو  فروش  کانال  اندازی  راه  به 
است و از این طریق به بهانه واریز بیعانه برای تحویل خودرو 

اقدام به کالهبرداری از هموطنان داشته است.
توسط  الزم  اقدامات  انجام  از  پس  گفت:  انتظامی  مقام  این 
برای  وی  پرونده  و  شناسایی  متهم  پلیس،  این  کارشناسان 

سیر مراحل قضایی به دادسرا ارسال شد.
کاربران  کرد:  تاکید  جنوبی  خراسان  فتا  پلیس  رئیس 
وب  از  را  خود  اینترنتی  خریدهای  باشند  داشته  توجه  عزیز 
انجام دهند  الکترونیک  اعتماد  نماد  دارای  و  معتبر  سایت های 
از  حضوری  صورت  به  حتما  بیعانه  و  وجه  واریز  از  قبل  و 

نمایند. اطمینان حاصل  کاال  صحت 
محل  مجاز  نمایندگی های  به  خودرو  خرید  برای  همچنین   
خاطرنشان  مسئول  مقام  نمایند.این  مراجعه  خود  سکونت 
در  و  بگیرند  جدی  را  فتا  پلیس  هشدار های  شهروندان  کرد: 
فضای  مجازی  در  مجرمانه  فعالیت  هرگونه  از  اطالع  صورت 
پلیس   نشانی  طریق  از  را  موضوع  موبایلی  پیام رسان های    یا 
فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات 

کنند.  مردمی گزارش 

 کشف 208 کیلو تریاك در خوسف 

 فرمانده انتظامي استان از کشف ۲۰8 کیلو تریاك درعملیات 
اظهار  شجاع  مجید  سردار  داد.  خبر  خوسف  شهرستان  پلیس 
دریافت  با  خوسف  شهرستان  انتظامي  مأموران  داشت: 
طریق  از  مخدر  مواد  سنگین  محموله  انتقال  بر  مبني  خبري 
محورهاي مواصالتي این شهرستان،بالفاصله بررسي موضوع 
افزود: پلیس شهرستان  را در دستور کار خود قرار دادند. وي 
را  قاچاقچیان  عبوري،خودرو  کنترل محورهاي  هنگام  خوسف 
به  توجه  بدون  آنها  اما  داد  ایست  دستور  آنان  به  و  شناسایي 
در  مأموران  بالفاصله  شدندکه  متواري  محل  از  پلیس  ایست 
فرمانده  کردند.  متوقف  را  پارس  پژو  خودرو  ضربتي  عملیات 
 ۲۰8 خودرو  این  از  بازرسي  در  اینکه  بیان  با  استان  انتظامی 
یک  عملیات  این  در  کرد:  تصریح  شد،  کشف  تریاك  کیلو 
کرد  مي  اسکورت  را  مخدر  مواد  محموله  که  سواري  خودرو 
شناسایي و توقیف شد و ۳ متهم با تشکیل پرونده جهت سیر 

به مراجع قضائي معرفي شدند.  قانوني  مراحل 

آماده باش ۱0۹ تیم امدادی
 و عملیاتی در خراسان جنوبی

 
جنوبی  خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل   - ایرنا 

گفت: با توجه به پیش بینی بارش های سنگین در استان ۱۰۹ 
فروردین،   ۲۶ سه شنبه  تا  )شنبه(  از  عملیاتی  و  امدادی  تیم 

هستند.  کامل  آماده باش 
اصلی  بازوی  پنج  بر  عالوه  افزود:  میرجلیلی  ابوالحسن  سید 
و  شهرداری  بخشداری،  فرمانداری ها،  بحران،  مدیریت 
و  درآمدند  آماده باش  حالت  به  مدت  این  در  هم  دهیاری ها 
احتماال این وضعیت تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

برخورد  با  همراه  بارشی  سامانه  اینکه  به  توجه  با  گفت:  وی 
هم  از  تعدادی  گذشته  سال های  در  و  بود  خواهد  صاعقه 
داده اند  از دست  را  خود  جان  برخورد صاعقه  اثر  بر  استانی ها 
خودداری  ارتفاعات  در  گرفتن  قرار  از  مردم  می شود  توصیه 
جنوبی  خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل  کنند. 
که  است  لغزنده  استان  جاده های  مدت  این  در  کرد:  تصریح 
به  غیرضروری  ترددهای  کاهش  ضمن  مردم  می شود  توصیه 

هیچ عنوان در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها قرار نگیرند.
بیشترین  گذشته  سنوات  در  اینکه  به  توجه  با  گفت:  وی 
خسارت ها به بخش کشاورزی و قنوات بوده است کشاورزان، 
منظوره  چند  استخرهای  صاحبان  و  مرغداران  گلخانه داران، 

اقدام کنند. ایمن سازی سازه ها  به  نسبت 
هنوز  و  شده  آغاز  جنوبی  خراسان  در  )جمعه(  از  باران  بارش 
تا  بارندگی  شدت  هواشناسی  پیش بینی  بنابر  و  دارد  ادامه 
سیالبی  و  معابر  آبگرفتگی  آب،  روان  وقوع  باعث  سه شنبه 

شدن مسیل ها در خراسان جنوبی می شود.

چگونه از دندان خود در مقابل کرونا
 محافظت کنیم؟

 

  

 
بیشتر  رعایت  بر  تأکید  با  دندان  و  دهان  متخصص  فارس- 
به شیوع کرونا، گفت: مردم  توجه  با  دندان  و  بهداشت دهان 
در این روزها فقط برای موارد اورژانسی همچون دردهای حاد 

دندانی و آبسه به دندان پزشک مراجعه کنند.
هم زمان با روز دندان پزشکی الهه قاسم زاده، متخصص دهان 

به  مردم  توجه  ضرورت  به  اشاره  با  خبر  شبکه  در  دندان  و 
رعایت نکات بهداشتی در دهان و دندان، اظهار داشت: حفره 
دندان ساختار گیرندگی دارد که این گیرنده ها در حالت عادی 
پوشیده شده اند اما در مواردی این گیرنده ها از بین می رود و 

ویروس ها به راحتی وارد می شوند. 
وی با بیان اینکه دهان مملو از بیماری و باکتری است، گفت: 
نمی کنند،  رعایت  را  دندان  و  دهان  بهداشت  که  افرادی  در 
باکتری موجود ایجاد آنزیم کرده و پوشش گیرنده ها را از بین 

می برد و ویروس وارد بدن می شود. 
سالمت  ارتقاء  در  مهم  موارد  به  اشاره  با  دندان پزشک  این   
و  زدن  مسواك  بار  سه  کرد:  خاطرنشان  دندان،  و  دهان 
از  قبل  ویژه  به  می شود؛  توصیه  روز  در  دندان  نخ  از  استفاده 
خواب به این موضوع باید توجه خاصی کنیم؛ چرا که سیستم 
ایمنی داخل دهان ضعیف تر است و ویروس داخل حفره ها و 
مواد  این  ورود  مرحله  اولین  دهان  حفره  و  دارد  وجود  دهان 

به بدن است. 
عالوه بر دندان سقف و زبان را هم مسواك بزنید: قاسم زاده 
سقف  و  کام  زبان،  دندان،  بر  عالوه  را  مسواك  باید  افزود: 
دهان مورد استفاده قرار دهیم و حتی توصیه می شود مسواك 
را پس از شستن دندان تمیز کرده و پس از آن سقف و روی 

زبان را با آن شستشو کنیم. 
با  وی  دهید:  نمک شستشو  و  آب  با  را  دهان  بار  چند  روزی 
صورت  به  دهانشویه ها  توسط  دهان  کردن  قرقره  بر  تاکید 

روزانه و به ویژه در چنین روزهایی، بیان داشت: می توانیم از 
استفاده  اینکه  کنیم؛ ضمن  استفاده  روز  در  ولرم  آب جوشیده 
ندارند،  افرادی که فشار خون  و  توصیه می شود  نمکی  از آب 
می توانند در روز چندین بار از محلول آب نمک استفاده کنند؛ 
البته این محلول نباید شور باشد؛ نسبت آب و نمک به نسبت 
یک دوم نمک در یک فنجان آب باید مورد استفاده قرار گیرد. 
از مراجعه در موارد غیر اورژانسی به دندان پزشکی:این  پرهیز 
شیوع  به  توجه  با  که  مهمی  موارد  به  اشاره  با  دندان پزشک 
گیرد،  قرار  توجه  مورد  دندان پزشکی  به  افراد  مراجعه  در  کرونا 
مانند  اورژانسی  شرایط  برای  فقط  مردم  می شود  توصیه  گفت:  
و  تورم  گونه  هر  و  لثه  و  دندان  آبسه  دندانی،  حاد  دردهای 
به  شود،  شکستگی  ایجاد  باعث  که  صورت  به  خوردن  ضربه 
ضروری  غیر  موارد  به  مراجعه  از  و  کند  مراجعه  دندان پزشکی 
مانند زیبایی خودداری کنند؛ البته افرادی که ارتودونسی را آغاز 

کردند باید این روند را ادامه دهند.
 به تغییر رنگ و زخم دهان توجه کنید: قاسم زاده با بیان اینکه 
زمان  از  از دو هفته  بیشتر  تغییر رنگ ها و زخم های دهان که 
باید یک مورد اورژانسی تلقی شود، گفت:  در  آن گذشته باشد 
وی  کند.  مراجعه  دندانپزشک  به  حتما  باید  فرد  حالتی  چنین 
باید  دندانپزشکی  مطب های  در  باید  دندان پزشکان  شد:  یادآور 
و  خود  برای  دستکش  عینک،  گان،  مانند  محافظتی  وسایل  از 

کنند. استفاده  بیمار 

با ماساژ سر، رشد موهایتان را سریع تر کنید!

تجربه  را  سر  ماساژ  از  پس  آرامش  حال  به  تا  اگر  خراسان- 
ماساژ   . اید  داده  از دست  را  زمان  که  بگوییم  باید  اید  نکرده 
این  با  است،  بدن  تمام  یا  پشت  گردن،  ماساژ  به  شبیه  سر 
انجام  انگشتان  از نوك  استفاده  با  و  آرام تر  تفاوت که معموال 
هم  ماساژ سر  دستگاه های مخصوص  از  گاهی  البته  می شود. 
نوك  فشار  به  شبیه  فشاری  دستگاه ها  این  شود؛  می  استفاده 
روغن  با  معموال  را  سر  می کند.  وارد  سر  به  دست  انگشتان 
رشد  برای  سر  ماساژ  فواید  می دهند.  ماساژ  روغن  بدون  یا 
قرار  سر  پوست  زیر  که  می شود  مربوط  مو  فولیکول  به  مو 
دارد. بر مبنای این پژوهش ها، ماساژ سر با کشش سلول های 
فولیکول مو باعث ضخیم شدن تارهای مو می شود. همین طور 
به گشادشدن رگ های  ماساژ سر  احتماال  که  نظر می رسد  به 
زیر پوست سر کمک و رشد مو را تقویت می کند ضمن این که 

در کاهش استرس هم موثر است.
ماساژ در حین شست و شوی سر: اگر نمی توانید زمان مستقلی 
وشوی  شست  هنگام  می توانید  بدهید،  اختصاص  کار  این  به 
سر، آن را به روش سنتی ماساژ دهید. بعد از این که شامپو یا 
را  انگشتان، سر  نوك  با  دقیقه   ۵ زده اید،  به سرتان  نرم کننده 

ماساژ داده و بعد موهایتان را آب کشی کنید.

از  می توانید  سر  ماساژ  برای  اسانس:  روغن  های  با  سر  ماساژ 
فلفلی که  نعناع  و  استوقودوس  اسانس مثل روغن  روغن های 
برای رشد مو مفید است استفاده کنید. به این ترتیب که یک 
تا ۲ قطره روغن استوقودوس را با یک قاشق غذاخوری روغن 
یا  انگشتان  نوك  با  و  کنید  مخلوط  نارگیل  مانندروغن  حامل 
دستگاه ماساژور، روغن را به آرامی روی سر ماساژ دهید. البته 
از  بر بخش کوچکی  را  ابتدا آن  از هر روغن،  استفاده  از  قبل 
ندارید. تا مطمئن شوید به آن حساسیت  امتحان کنید  پوست 

بپرهیزید.  بیش از حد  شانه کردن  و  شست و شو  از  نکته:  چند 
و  خشک کننده  دستگاه های  و  مو  رنگ   از  استفاده  همچنین، 
چون  کنید  محدود  را  سشوار  و  مو  اتوی  مثل  حالت دهنده 
آسیب  مو  تارهای  به  و  کند  می  ضعیف  را  مو  کوتیکول 

می رساند.

جامعه و حوادث

رئیس جمعیت هالل احمر طبس:

32 هزار و 67 نفر به همت اعضای جمعیت 
هالل احمر طبس غربالگری شدند

رئیس جمعیت هالل احمر طبس گفت: ۳۲ هزار و ۶7 
طی  طبس  احمر  هالل  جمعیت  اعضای  همت  به  نفر 

نوروز غربالگری شدند. ایام 
هالل  جمعیت  اعضای  اظهارکرد:  پور   حسن  جعفر   
چهاردهم  تا  اسفند   ۲۱ از  طبس  شهرستان  احمر 
شهر  های  ورودی  در  ایستگاه،  چهار  در  ماه  فروردین 

به غربالگری مسافران کردند. اقدام 
در  اینکه  به  اشاره  با  احمر طبس  جمعیت هالل  رئیس 
این بازه زمانی به طور متوسط روزانه بیش از ۲۰ نفر از 
کردند،  همکاری  حوزه  این  در  داوطلبان  و  امدادگران 
مورد  نفر   ۶7 و  هزار   ۳۲ مدت  این  در  بیان کرد: 
از  اینکه  بر  تأکید  با  حسن پور  گرفتند.  قرار  غربالگری 
سیزدهم اسفندماه روزانه سه نفر از امدادگران در پایانه 
شهر طبس بحث غربالگری را انجام می دادند، ادامه داد: 
امدادگران  در مجموع در طرح غربالگری 48۰ نفر روز 
مراقبتی  ایستگاه های  با  طبس  احمر  هالل  داوطلبان  و 

و سالمت همکاری کردند.
ایستگاه های  چون  مراکزی  ضدعفونی کردن  گفت:  وی 
ضدعفونی کردن  طبس،  شهر  سطح  در  آب  برداشت 
و  آباد  عشق  و  دیهوك  معابر  و  پرتردد  نقاط 
از  رستم  دیگ  و  نایبند  دهنو،  روستای  ضدعفونی کردن 

دیگر اقدام اعضای جمعیت هالل احمر طبس بود.
رئیس جمعیت هالل احمر طبس اظهار کرد: در راستای 
لیتر  هزار   ۱8 روستاها   و  اماکن  این  کردن  ضدعفونی 

گرفت. قرار  استفاده  مورد  محلول ضدعفونی کننده 
جمعیت  اعضای  از  نفر   ۱۰ اینکه  بیان  با  پور  حسن 
هالل احمر طبس در تولید ماسک نیز همکاری داشتند، 
شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  همچنین  شد:  یادآور 
شهرستان  این  در  نقاهتگاه  اندازی  راه  برای  طبس  

داشتند. مساعدت و همکاری 
احمر  هالل  جمعیت  جوانان  همچنین  شد:   یادآور  وی 
با  لبخند  چون  مختلف  های  پویش  فراگیری  در  طبس 
خانواده و جشنواره ملی نقاشی از طریق فضای مجازی 

کردند. مشارکت 

 

حمام جهانیار

تاریخی تون،  تاریخی تون ) شهر  حمام جهانیار در شهر 
شهری تاریخی است مربوط به دوران های تاریخی پس از 
قرار  امروزی  فردوس  شهر  غربی  جنوب  در  که  اسالم 
گرفته است.( در محله عنبری در حوالی دروازه میدان واقع 
اطالعات  آن  بانی  و  احداث  تاریخ  مورد  در   . است  شده 
دقیقی در دست نیست اما با توجه به شواهد معماری می 
توان گفت این بنا در اواخر دوره صفویه بنا شده است. در 
مجاورت حمام مسجدی نیز به همین نام وجود داشته که 
در جریان زلزله سال ۱۳47 تخریب گردیده است. بنا فاقد 
تزیینات خاصی است . تنها کالبد معماری حمام با ارتباطات 
آجر  همراه  به  پوششها  و  نورگیرها   ، تاغها  نوع   ، فضایی 
کاری خفته راسته در دیواره های پایینی سربینه میتواند جز 
ویژگیهای زیبایی شناسانه بنا به حساب آید. مالکیت فعلی 
حمام جهانیار وقفی بوده و اکنون تحت نظارت اداره اوقاف 
آباد تأمین می  می باشد . آب حمام از طریق قنات سعد 
شده است. حمام جهانیار با توجه به عکس های هوایی و 
پالن مربوطه ۲ مسیر مجزا برای استفاده کنندگان زن و 
مرد در ساعت همزمانی داشته است  استفاده از یک خزینه 
با ۲ گرمخانه حمام کوچک و حمام  این خزینه  ارتباط  و 
از سمت شریان  . معبری که  نیز قابل توجه است  بزرگ 
اصلی شهر و محله به درب و سردری می رسد به عنوان 
از شریان  دیگر  و درب  است  بزرگ مطرح  ورودی حمام 
فرعی در محله انشعاب می گیرد که ورودی حمام کوچک 
است. این حمام مطابق معماری حمام ها در اقلیم کویری 
بنا با شماره ۱۱۹۹4 در  و در عمق زمین جای دارد. این 

فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

اهدای بخشی از هزینه مراسم ازدواج
 زوج قاینی به نیازمندان 

زوج قاینی بخشی از هزینه های مراسم ازدواج خود را 
و  بهداشتی  لوازم  خرید  در  نیازمندان  به  کمک  برای 
هزینه  با  قاینی  زوج   این  دادند.   اختصاص  ماسک 
 ۱۰۰  ، ازدواجشان  مراسم  از هزینه های  کردن بخشی 
تهیه  نیازمندان  برای  مواد ضدعفونی   و  بهداشتی  پک 

و در بینشان توزیع کردند.
گلزار  کنار  در  پارسال  جوان  زوج  این  عقد  مراسم 
شهدای گمنام دانشگاه آزاد قائن و مراسم عروسی شان 
وجود  با  که  شد  برگزار  شعبان  نیمه  در  امسال  هم 

ویروس کرونا بدون تشریفات و ساده بود.   

آغاز رزمایش پدافندبیولوژیک شهدای 
سالمت در شهرستان قائنات

در شهر  قائنات  فرماندار  کریمی  با حضور  رزمایش  این 
ناحیه  یگانهای  همت  به  است  قرار  شد،  آغاز  قائن 
و  قائنات  شهرستان  پاسداران  سپاه  بسیج  مقاومت 
ضدعفونی  ماده  لیتر  هزار   ۵۰ با  االئمه  ثامن  قرارگاه 
کننده تمام معابر شهر های قائن، خضری دشت بیاض 

و آرین شهر را ضد عفونی نمایند.

مدرسه هدایت نهبندان 

این بنا در سال ۱۳۰7 ه.ش به عنوان نخستین مدرسه 
است  ساختمانی  تک  بنا  این  شد.  ساخته  نهبندان  شهر 
در  زمین  به  نسبت  بنا  کف  محوطه،  یک  داخل  در 

است.  مرتفعتر  متر  سانتی  حدود۶۰ 
مهمترین ویژگی این بنا اصل قرینه سازی در آن است 
شمال  جهت  با  محور  یک  ایجاد  با  که  ای  گونه  به 
قرینه  صورت  به  معماری  عناصر  غربی  جنوب  شرقی، 
در دو طرف این محور ایجاد شده است.بنا در دو ضلع 
ستوندار  ایوان  دو  دارای  شرقی  شمال  و  غربی  جنوب 
است.هرکدام از ایوان ها با چهار ستون چهار ضلعی به 

یابند. امتداد می  بنا  داخل 
شش  و  سراسری  داالن  یک  شامل  بنا  داخلی  فضای 
در  دارد،  قرار  بنا  محور  امتدا  در  که  داالن  است.  اتاق 
دو سر به ایوان ها و در دو ضلع خود به اتاق ها راه می 
به  که  دارد  قرار  اتاق  سه  داالن  از  ضلع  هر  در  یابد. 
دارای  اتاق  است.هر  شده  پوشیده  تویزه  و  تاق  وسیله 
چهار تویزه است که حد فاصل این تویزه ها به صورت 

است. پوشیده شده  گنبدی 
از  دارای پوشش گهواره ای است. هر کدام  نیز  داالن 
می  مشرف  محوطه  به  پنجره  دو  وسیله  به  ها  اتاق 
رشته  یک  طریق  از  بنا  بام  پشت  به  دسترسی  شوند. 
دارد  قرار  شرقی  شمال  ضلع  ایوان  در  که  پلکان 
بنا  ساخت  در  استفاده  مورد  مصالح  است.  امکانپذیر 
برای  نما، کاهگل، گچ و چوب  برای  ، آجر  خشت خام 

درب ها و پنجره ها است. 

نهبندانقاینفردوسطبس

بازالت های منشوری 

بازالت های منشوری سربیشه در استان خراسان جنوبی 
قرار گرفته است. 

قرار  بیرجند  سربیشه  شهرستان  نزدیک  گوریت  معدن 
از  زیبایی  های  رخنمون  معدن  این  در  است.  گرفته 
به  بازالت(  )آندزیت  بازالت  گوش  شش  های  ستون 
چشم می خورد که بر روی آنها الیه ای کرم رنگ دیده 

می شود. 
برخی  در  خمش  ها  ستون  این  های  ویژگی  از  یکی 
بخشیده  آنها  به  زیبایی  انداز  چشم  که  است  ها  بخش 
است. بازالت های سربیشه اکنون برای به کارگیری در 

برداشت می شوند. کارهای عمرانی گوناگون 
ستونهای  است.  نئوژن  سربیشه  های  بازالت  سن   
منشوری مخصوص سنگهای آتشفشانی بوده و انقباض 
باعث  ایجادی  کششی  نیروی  و  گدازه  انجماد  از  ناشی 
فاصله  با  و  گدازه  با سطح  موازی  در سه جهت  کشش 

زاویه ای ۱۲۰ درجه از یکدیگر اثر می کنند.
قائم  آذرین در جهت  توده  نیروها،  این  تأثیر  نتیجه   در 
معمواًل  گردد.  می  مستقیم  گوش  شش  ستونهای  به 
ردیف  از  تر  منظم  تر  عمیق  منشورهای  ردیف 

باالیی گدازه است.  منشورهای 
به  بیرجند  شهرستان  جنوب  در  واقع  سربیشه  از  اگر 
سمت غرب، جاده را ادامه دهید بعد از طی چند کیلومتر 
این روستا  به روستا های گورید می رسید در مجاورت 
این سنگ  که  دارد  وجود  معدنی  جاده،  راست  و سمت 
آنها  استخراج  با  اندو  خوابیده  پهلو  به  پهلو  آن  در  ها 

پارك ها و خیابان ها تزیین می شوند.
بازالت های منشوری مشهور هستند. این سنگ ها به 

سربیشه

عنابستان
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یکشنبه: بیرجند - تهران8:30

یکشنبه: بیرجند - تهران 16:10
یکشنبه : تهران - بیرجند 05:55
یکشنبه : تهران - بیرجند 14:05

سه شنبه : بیرچند - تهران 13:00
سه شنبه : تهران - بیرجند 10:45

چهارشنبه : بیرجند - تهران 08:45
چهارشنبه : بیرجند - تهران 22:10
چهارشنبه : تهران - بیرجند 06:15
چهارشنبه : تهران - بیرجند 16:25
چهارشنبه : مشهد - بیرجند 20:25
چهارشنبه : بیرجند - مشهد 18:40

بیرجند - تهران : 675/800 تومان
بیرجند - مشهد : از 145/800 تا 549/800 تومان

بعضا مشاهده شده در شرایط خاص یا کمبود مسافر، قیمت ها 
به صورت موقت کاهش داشته است که توصیه می شود در این مورد 
با آژانس های هواپیمایی تماس گرفته و یا با مراجعه به سایت های 

معتبر پروازی از آخرین قیمت ها مطلع شوید.

پنج شنبه : بیرجند - تهران  20:00 
پنج شنبه : تهران - بیرجند  17:30 

جمعه : بیرجند - تهران 15:30
جمعه : بیرجند - تهران 21:05
جمعه : تهران - بیرجند 12:40
جمعه : تهران - بیرجند 19:00

یکشنبه: بیرجند - مشهد 19:40
یکشنبه : مشهد - بیرجند 17:55

دوشنبه : بیرجند - تهران 8:30
دوشنبه : بیرجند - تهران 20:00

دوشنبه:  تهران - بیرجند 06:25
دوشنبه : تهران - بیرجند 17:30

راویـج شماره های رزرو اقامتگاه راویج:کـویر 
 09158662246 
09028022246 
056 - 32033379

جنوبیتاریک ترین آسمان شب ایران خراسان 
 سه قلعه

 روستای راویج

تک تیتر

سعید لیالز درباره مصوبه پر سروصدای تعیین حداقل 
دستمزد کارگران گفت: این خیلی مهم است که 
نه قدرت خرید طبقه کارگر از حدی کمتر شود و 
نه اینکه این مصوبه را سیاسی کنیم و سعی کنیم 
از آن جنبِش کارگری امنیتی بسازیم. این عملکرد 

نمایندگان کارگران برخالف رویکرد ما در حفظ ثبات 
و امنیت کشور است و به  نظرم دیگر اضالع روابط 

کار به ویژه وزارت کار باید درباره این موضوع هشدار 
دهند./ شرق

***
 صوفی؛ فعال سیاسی گفت: آمریکا در شرایط فعلی 

برای حفظ جایگاهش هم شده باید کمک های 
بشردوستانه را تقویت می کرد،  در حالی که فشار 

را بر ایران افزون کرده و خیال مردم را برای تامین 
نیازهای اولیه در این شرایط آزرده است./ ایسنا

***
نعمت احمدی: اگر با همین فرمان جلو برویم، با 

نافرمانی مدنی مواجه می شویم./ ایلنا
***

 مصطفی معین: مردم ما دیگر حوصله و تحمل 
دعوای بین جناح های سیاسی و یا جنگ قدرت 

مسئوالن را ندارند و اعتنائی هم به آنها نمی کنند. 
مردم به دنبال رفع مشکل معیشت، اشتغال، زندگی 
شرافتمندانه و مطالبات اقتصادی و اجتماعی خود 

هستند./ خبرآنالین
***

بارزانی: سردار سلیمانی اولین کسی بود که در مقابله 
با داعش به ما کمک کرد./ فارس

***
نشنال اینترست: ایران محدودیت های پدافند موشکی 

آمریکا را نشان داد./ فارس
***

جالئی پور: در مواقع بحران سیر کردن یک شکم 
گرسنه  هم اهمیت دارد./ ایسنا

***
حسن عباسی:وضع امروز ایران به مراتب بهتر از 

آمریکاست. وی گفت: با شیوع ویروس کرونا تمدن 
غربی ناکارآمدی و شکست خودش را برای همه به 

نمایش گذاشته است./ فارس
***

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت: در حال 
حاضر تا حدودی به کنترل نسبی در بحران کرونا 

دست پیدا کرده ایم.

پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری- رئیس جمهور 
ضمن تاکید بر اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند، 
اجرای  که  بدانند  باید  عزیز  شریف  مردم  گفت: 

فعالیت  برای  تنها  اجتماعی  هوشمند  فاصله گذاری 
کسب و کارهای کم ریسک است و به هیچ وجه نباید 
این طور تلقی شود که این ویروس و اپیدمی آن به 
از بین رفته است و همه پروتکل های  طور مطلق 

بهداشتی باید با جدیت رعایت شود. 
حسن روحانی در جلسه با روسای کمیته های ستاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: خوشبختانه متخصصان و پزشکان 
کشور بر اساس مطالعاتی که در ایران انجام دادند و با 
سایر کشورها  با  پژوهش های خود  و  تجارب  تبادل 
تا حدود زیادی توانسته اند به روش های رفتاری این 
ویروس و راههای مقابله با شیوع آن نزدیک شوند که 

این بسیار حائز اهمیت است.

پشت سر  از  بدانیم پس  باید  اینکه  بیان  با  روحانی 
با  مقابله  برای  حداکثری  محدودیت های  گذاشتن 
می بایست  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  ویروس، 
مورد توجه قرار گیرد، افزود: بر این اساس، آموزش و 
اطالع رسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا مردم 
بتوانند پروتکل های مرتبط با کسب و کار خود و آن 
دسته مشاغلی که احتیاجات آنان را تامین می کنند، 
رئیس جمهور  باشند.  آگاه  آن  به  و نسبت  فراگرفته 
تصریح کرد: سامانه ای که وزارت بهداشت و درمان 
برای ثبت نام کسب و کارها راه اندازی کرده است اقدام 
بسیار موثر و مفیدی است که هم می تواند تا اندازه 
زیادی ما را به نقطه اطمینانی برای رعایت بهداشت و 

مدیریت مقابله با ویروس نزدیک کند و هم به وسیله 
آن کسب و کارها به نوبت شروع به کار کنند.

جدید  مرحله  در  آنچه  داشت:  اظهار  روحانی 
فاصله گذاری هوشمند اجتماعی دارای اهمیت است 
زندگی  مطالعه سبک  با  مذکور  طرح  که  است  این 
ایرانی و با مدلی بومی و در عین حال منطبق بر اصول 
مصوب بهداشت جهانی انجام می شود. رئیس جمهور 
ادامه داد: طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی که با 
کار و تالش فشرده ستاد ملی مقابله با کرونا و روسای 
کمیته های آن به انجام رسیده، مدلی کنترلی است که 
و  بهداشت  وزارت  نظر  اساس  بر  پلکانی  به صورت 

درمان در حال اجرای آن هستیم.

فارس- معاون اول رئیس جمهورگفت: از ابتدای سال 
روی  تری  فشارسنگین  که  بودیم  نگران  خیلی   ۹۸
فروش نفت، بیمه ها، کشتیرانی و صادرات داشته باشیم 
به همین دلیل بودجه را تعدیل کردیم اما خوشبختانه 
در عملکردی که در سه ماهه سوم اتفاق افتاد، اقتصاد 

کشور سال ۹۸ را سال رو به رشد گذراند. 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دیدار 

با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: 
ادغام بانک های نیروهای مسلح در بانک سپه کار 

سختی بود. 
مدیریت وزارت اقتصاد، محور بودن بانک مرکزی و 
دوستان در همان بانک ها باعث ادغام شد و شکل 
بانک سپه کامال فرق کرده است. این که تبعات و آثار 
این ویروس غیر از سالمت مردم که مهمترین مساله 

و اصلی ترین مشکل کشور و دنیا است، غیر از آن روی 
می گذارد.  اثر  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  مسایل 
برخی می گویند که دنیای بعد از کرونا با دنیای قبل 
از کرونا دو جهان متفاوت خواهد بود و احتماال روی 
تعیین  تاثیرات  جهانی  نظم  و  بین المللی  پدیده های 
کننده ای بگذارد. وزارت اقتصاد و دارایی بخش اصلی 
پشتوانه نظری اقتصاد کشور است، البته نمی گویم تمام 

سیاست های اقتصادی کشور فقط در وزارت اقتصاد 
تدوین و تهیه می شود. بانک مرکزی و سازمان برنامه 
و بودجه و جاهای دیگری مثل وزارت نفت و صمت 
در  اجرایی هستند هم غیر مستقیم  بیشتر  البته  که 
اقتصاد نقش دارند اما وزارت اقتصاد و دارایی مهمترین 
نظریه  و  اقتصادی  سیاست های  که  است  ارگانی 

اقتصادی کشور را تدوین می کند.

هشدارهای جدی روحانی؛ کرونا از بین نرفته است

جهانگیری: دنیای بعد از کرونا با دنیای قبل از کرونا متفاوت است

خبر کوتاه

رضا جباری: فشار برخی باشگاه ها روی 
سازمان لیگ طبیعی نیست

پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشین  هافبک  ورزشی-  خبر 
گفت: کرونا باالخره یک روز به پایان می رسد و همه 
چیز به روال عادی بازمی گردد. با این حساب می توان 
باز هم منتظر ماند و سپس در یک شرایط بهتر، لیگ را 
ادامه داد. رضا جباری از هجمه و فشار روانی شدیدی 
روی  نوزدهم  فصل  لغو  برای  باشگاه ها  برخی  که 
مسئوالن سازمان لیگ وارد می آورند، ابراز تعجب کرد. 
او در این مورد به ما گفت: »من هم مثل همه مردم 
ایران معتقدم در حال حاضر فوتبال و قهرمانی و برد و 
باید به فکر سالمتی  باخت هیچ ارزشی ندارد و همه 
کل جامعه باشند، اما اصاًل متوجه نمی شوم چرا تا این 
حد به سازمان لیگ و مسئوالن فدراسیون فوتبال فشار 
می آورند تا کل فصل، لغو شود.« جباری اضافه کرد: 
»فشار برخی باشگاه ها روی سازمان لیگ برای تعطیل 
شدن کامل فصل اصاًل طبیعی نیست. همه مردم دنیا 
لیگ های  و  هستند  فوتبال  مسابقات  تعطیلی  درگیر 
اروپایی که تقریباً به اندازه لیگ خودمان تا پایان فصل، 
بازی باقی مانده دارند، در تعطیالت به سر می برند. پس 
همه جای دنیا شاهد شرایط یکسانی هستیم و درست 
نیست که سازمان لیگ به خاطر نگرانی از این فشارها، 
تصمیم گیری کند و به لغو لیگ، رأی بدهد. باید همه 
منتظر تصمیم نهایی باشیم. من شنیده ام کنفدراسیون 
فوتبال آسیا و فیفا هم اعالم کرده اند همه فدراسیون ها 

باید منتظر بمانند و تصمیم عجوالنه نگیرند.«

میرسلیم: قاچاق مهمترین مشکل تولیدکنندگان داخلی است
ایرنا- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: سودهای بانکی نامتعارف و قاچاق کاال 
مهمترین مشکالت تولیدکنندگان داخلی است. سید مصطفی میرسلیم درباره انتخاب امسال شعار 
سال با عنوان »جهش تولید« از سوی رهبری گفت: انتخاب شعار اقتصادی سال نشان می دهد 
رهبری نیز نیاز جدی کشور را تحول در حوزه اقتصادی می دانند بنابراین جهش تولید نیازمند مجلسی 
پویا، دردمند و انقالبی با درکی صحیح از مشکالت موجود برای رفع آنها گام های مؤثر بردارند. 
نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: کارخانه ها و کارگاه های تولیدی کشور در حال 
حاضر با ظرفیتی بسیار کمتر از حد معمول خود فعالیت می کنند که باید با برنامه ریزی دقیق، 
ارتقا بهره وری و استفاده از فناوری های نوین به افزایش تولید برسند چرا که این افزایش و 
اشتغال زایی از بزرگ ترین و اساسی ترین مسائل و مصائب کشور است. میرسلیم ادامه داد: یکی 
از مهمترین عوامل مؤثر بر فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی حذف دیوان ساالری زائد و تسهیل استفاده از ظرفیت های 
موجود است که حتما مجلس یازدهم بطور جدی آن را باید پیگیری کند. وی گفت: ادامه یافتن اخذ سود بانکی نامتعارف بدین 
سبک و سیاق و عدم استفاده از سپرده ها برای فعالیت های تولیدی نفس  تولیدکنندگان را گرفته که در کنار کاهش تقاضای داخلی 

کال جنی،  جاذبه های گردشگری طبسدریچهکه نتیجه قاچاق کاال و واردات بی رویه است، تولیدکنندگان داخلی را با مشکالت اساسی مواجه کرده است.

اهـداء کتـاب
کتابخانه مسجد آیت ا... آیتی

 هر ساله آماده دریافت کتاب های اهدایی شهروندان گرامی و به ویژه کتاب های درسی، کمک درسی و کنکوری دانش آموزان می باشد. هر 
سال تعداد زیادی از دانش آموزان با استفاده از همین کتاب ها خود را برای امتحانات و کنکور آماده می کنند. از این رو عالقه مندان می توانند 
کتاب های اهدایی خود را جهت استفاده مراجعین کتابخانه به آدرس بیرجند، خیابان مطهری، مطهری ۹، کتابخانه مسجد آیت ا... آیتی تحویل 
و رسید دریافت نمایند.                                                                                                        تلفن کتابخانه: ۰۵۶-۳۲۲۲۲۳۶۷         
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